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MEDEDKELING

OTEa

KLEIKE TISCHJES,
V

WAARSCniJDLIJK JONGER TAS

ESOXBELONE L.

Door Prof. B c b ic , bij Kiel in de Oostzee ontdekt

;

DOOB

J. VAR DER HOEVEN.

Toen ik in Julij 1842 , op mijne reise naar Stok*

holm , mij een paar dagen te Kiel o]ihield , toonde

Prof. Behr niij eenige kleine vischjes van ver-

schillende grootte , nagenoeg twee centimeters lang,

die hij in de haven van Kiel gevonden had , en

die door de zeer lange onderkaak, tot het geslacht

Jlemiramphus van Cdvibh schenen te behooren ,

waarvan men echter tot heden geene Europesche

ioort kent. Prof. Beuk hield dezelve voor jongen

van EsoxBe/orieL., o{ den geep , eeii' visch, die ook

hij ons in de Zuiderzee gewoon en door de groene

kleur zijner graten bekend is. Eenige exemplaren

KAT. TijDsna. D. X St. 1. 1



•van dit vischje werden mij door den Heer Behs

meJegegeven. Ik vertoonde ze te Stokholm aan

mijn' vriend, Prof. Sdmdevall , die ze eveneens

voor Esox Belone hield , en daar ook hem deze

jeugdige vorm onbekend was, deelde ik deze

waarneming van Prof. Behn, op eene der Verga-

deringen van de Zoologische Sectie, in de bijeen-

komst der Scandinavische natuuronderzoekers mede,

daarbij opmerkzaam makende op eene bijzonder-

heid , die tegen de gewone wetten der ontwikkeling

inh'ep ; terwijl anders namelijk de algemeene typus

de oorspronkelijke vorm is, die zich later in eene

bijzondere rigting wijzigt
,

gaat hier daarentegen

een afwijkende vorm den normalen vooraf. Aan

niemand der aanwezige Zooiogen waren jongen

van Esox Belone bekend.

Bij mijne terugkomst in Leiden had ik eerst

door vele bezigheden en eeu smartelijk verlies , dat

mij diep ter neder drukte
,
geene gelegenheid , naar

deze vischjes verder om te zien. Maar toen ik in

October de drie mij nog overige voorwerpen (ik

had er ook een aan Prof. Sündevall medegedeeld)

onderzocht en met Esox Belone in het Rijks Mu-

seum en met de beschrijvingen der Ichlhyologen

vergeleek , ontdekte ik bijzonderheden , die mij

tot nog toe ontsnapt waren. Onder hel mikros-

Tcoop zag ik , dat er geene buikvinnen aanwezig

waren , en dat de buik daarentegen voor depinna

analis eenen anderen , onbegrijpelijk fijnen , vliezi-

gen kam droeg, waaruit zich wel later de buikvin-

nen konden ontwikkelen. Ook vond ik de staarlviu
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niet gevorkt ,
gelijk bij den volwassenen Esox

Belone , maar rond ; eindelijk verschilde ook het

getal der stralen in de vinnen van dat bij Esox

Belone, hoewel hieromtrent bij de Schrijvers, die

ik nasloeg , een groot verschil was op te merken.

In de Proceedings of the zooloyical Society

of London voor 1839, p. 86, vindt men in een

supplement op de Synopsis der Visschen van

Madera van den WelEerw. Heer R, F. Lowb,

voorgelezen op de Vergadering van 28 Mei 1839

van de gemelde Sociëteit , melding gemaakt van

een' visch , waarvan deze Schrijver in Maart 1838

twee exemplaren levend ontving , en waar aan de

naam van Belone gracilis gegeven is (1). Ook
deze visch had de onderkaak langer dan de bo-

venkaak, maar was reeds 7 of 8 duim lang.

(I) » Early io March last year a Bsherman brought

alive in Seawater two fishes, whicb, in tbeir slen-

dem^s, and the upper jaw being only half the

length of the lower , dilTered obviously from the

common Belone vulgaris. Measuring however,

feveo or eight inches only in length, it seemed

questionable , in the absence of equal sized iudi-

victuals of B. vutyaris for comparison , whether

they might not be the young of that species. My
friends however , the Rev. L. Jenyns and Mr.

Yarrell have examined these two individualg
,

and the latter warrants me in stating, on their

joint authority, that these tnro fishes are not, in

their oiiinion , B. vulgaris, being mucb more
llcodcr fur the same or equal length."

1»
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Andërmaali komf ileze bps(l)i-ijvuig voor in de

Transanliont van deieUdeSoaeleit, Vol. [II. V 1 ,

in 1842 uitgegeven, waarvan wij in het vorige

dèèl van dit Tijdschrift , (Boekbeschouw. bl. 107)

melding hebben gemaakt.

In de schoone Histoi y of Brilish Fishes van

YARBELt (Vol. I. London 1830. p. 397) vind ik ,

dat de Heer Cotjch melding heeft gemaakt van

een' visch, aan de Britsche kusten voorkomende,

en tot het geslacht Hemiravtphus behoorende

,

maar dat de soort nu niet gemakkelijk te bepulen

is. Wij gelooven niet te dwalen, wanneer wij deze

opgave met on2e vischjes uit de Oost - Zee ia

verband brengen , en het is daarom te betreuren ,

dat over de grootte van dezen Ilemirampkus niets

vermeld wordt.

Wanneer Belone gracilis van Lowe dezelfde

soort is, als waartoe de door ons onderzochte

vischjes behooren , dan blijkt het, dat de boven-

kaak langzamerhand meer tot de normale grootte

nadert : want in onze naauwelijks een duim groo-

te voorwerpen , is zij kleiner dan de helft der onder-

kaak, gelijk zij bij zijne twee voorwerpen was.

- Wij voegen hiernevens eene figuur van een der

best bewaarde voorwerpen , hetwelk wij driemalen

grootèr dan de natuur hebben afgeteekeiid.
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'"Deze 'latere onderzoekingen spoordcu'mij .lab om

Profi' Beds te schrijven, len einde van hem de

ïnededeeling zijner waarnemingen Ie erlangen.

Ineen' brief van 23 Nov. i842 schreef mij deze

verdienslelijke en ijverige geleerde dienaangaande

het volgende:

<( Ik heb geenszins het voornemen iels over dal

b kleine vischje, waarvan ik ti eenige exemplaren

« medegaf, in 't licht te geven, en 'het is mij aan*

« genaara , wanneer gij daarover een opstel in uw
V Tijdschrift wilt plaatsen. 'Ingevolge van uwe

« aansponng heb ik mijne exemplaren andermaal

k' Vergeleken , en ik wil u- mijlie op die wijze vol-

K korhener geworden aanteckcningen mededeeleni

i» Dfe '•'Be/one' grucilts der Engelschen moét.^ik

V TÓrtrloopig , even gelijk gij ,''voor-«ene zeerou-

'<* zeki'J'e soort houden."- 'i- •:'..

Belone. liulgaris ,
pullas ?

«Op den $ Junij 1842 besjieiirde ik onder het

« baden, op de oppervlakte der haven alhier, eenc

« groofe menigte vim kleine visschen van verschil-

« lende kleur , maar overeenkomenden vorm , wel-

* Ib«',' Wanneer men ze grijpen wilde, met sterke

« ligchaatnsbewegingeij , die hen toch niet v'eel

« verder bragten , naar de diepte IrachUen te ge-

« raken. De 'verschillende kleur der diertjes ging

« van het wilachtige door het geelgroene lot bluauw

« over. Ik ving er zonder moeite een tamelijk

• groot aantal van; de grootste was IJ Rh. duim

« lang, de kleinste iels minder dan
l duim.



« De diertjes hebben in den ligchaamsvorm veel

« overeenkomst met Belone vulgaris ; ook de

« snuit is verlengd , en ik was te meer geneigd

« hen voor jongen van deie soort te houden,

« daar Belone in Mei in groote menigte aan den

« ingang der haven gevangen wordt, waarheen

« zij , volgens de gewone meening , trekt om kuil te

« schieten. Op andere tijden is Belone vulrjaris

« niet gemeen ; zij wordt althans slechts in dien

« tijd ter markt gebragt. Slechts eenmaal bekwam

« ik in October 1839 vier jongen , die niet vol-

et komen een voet groot waren."

« Bij naauwkeuriger beschouwing der kleine vis»

« schen bespeurt men echter eenige zoo opmerke-

« lijke afwijkingen van Belone vulgaris , dat zij

« of niet toenemenden ouderdom aanmerkelijke

« gedaanteveranderingen ondergaan , of in 't geheel

« niet tot <leze soort behooren."

« Wat in de eerste plaats den verlengden bek

« betreft , deze is gelijk men weet , bij volwassene

« exemplaren van Belone vul/^aris zoo gevormd

,

« dat de bovenkaak de onderkaak niet volkomen,

« maar toch bijkaus in lengte evenaart. Zoo vond

« ik bij een exemplaar van 2| voet Rhijnl., de lengte

« der bovenkaak van den mondhoek tot de spits

« 4| duim , die der onderkaak 4| duim , en eene ge-

« lijke verhouding bestaat ook bij de jongere slechts

« een voet lange voorwerpen , die ik vermeld heb,

« Geheel anders is het uogtans bij de kleine visschcn.

« De onderkaak heeft eeae zeer verschillende lengle

« van 1 tot 3 lijaea ; maar de bove»kaak is in het



ri geheel niet verlengd , maar gevormd zooals b>j

K JlemirampAus Cuv.; slechts . tiij de grootere

« exemplureu was zij een weinig toegespitst. Uit

« deze toespitsing zou ik geneigd zijn te besluiten

,

« dat ook hier later eene verlenging plaats grijpt.

« Ten tweede biedt ook de staart vin een' zeer

JK afwijkenden vorm aan. Zij is bij volwassene voor-

« werpen van Belone vulgaris sterk uitgesneden;

« bij de kleinste voorwerpen vind ik ze rond,

u maar de eenigzins grootere hebben haar als af-

•« gesneden, en zoo vertoont zicb bier een voort»

« gang der ontwikkeling , die, vei<der toenemende»

« tot den staartvorm der oudere exemplaren ge^

« leiden moet." ••->ii . ^k! iuolqbiud »

I « De plaatsing der rug- en aarsvin en der borstr

« vinnen komt met die bij Belone vulgaris overeen
;

•<( maar de rug- en aarsvin zijn in hare ,geheele

« lengte gelijkmatiger dan zulks bij B. vulgaris

het geval is, waar deze vinnen naar achteren toe

II veel lager zijn. Van buikvinnen Vertoonde zich

« daarentegen , zelfs bij de grootere voorwerpen

,

« geen spoor. Deze schijnen intusschen bij jolige

« visschen over het geheel later voort te komen

,

« dan de borstvinnen. Zoo teekent Carüs in zijne

V ontwikkelingsgeschiedenis van Cijprinus dobula

« (Tab. artat. cotiip. illustr. P. Ilf. t. 5) wel

« borstvinnen, maar nergens buikvinnen af; even zoo

« ook ISLüün , Taf. XIX, fig. 11, en dezèlfrlp zegt

<r uitdrukkelijk van den bliek , dat de borstvinnen

« zich op den eersten dagvertooncn , debuikvirtnen

« eerst op dca achtsten dag. Uaarcntcgcu viudt men
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« aan de biiikztjde , tusschen de aarsvin en de

(f borstvinnen , eene fijne huidstrook , die met den

« kam der Watersalamanders kan vergeleken wor-

« den , die bij vergrooting ontelbare fijne , van het

« ligchaam uilloopende strepen vertoont , die naar

« stralender vinnen gelijken , maar zich niet, even

« als de radii violles , bundelwijze vereenigen

,

« terwijl zij veeleer onmiddellijk naast elkander

« liggen en den geheelen vliezigen kam gelijkma-

« tig ondersteunen. Zij zijn vast genoeg om zich

,

(( als de rand eenigzins beschadigd is , als bijzondere

« stralen te vertoonen. Somtijds scheen het mij

n toe , dat er eene dubbele laag van stralen in deze

« huidplooi lag , doch ik heb mij daarvan niet

« volkomen zeker kumien overtuigen. Zulk een

« vliezige kam is eveneens bij jongere visschen ge-

« woon; hij is meermalen waargenomen en afge-

« beeld, b. v. door Cakds t. a. p.

« Ten opzigte van het getal der vinslralen zijn

« zelfs bij Belone vu/garis adult. de opgaven niet

« volkomen overeenstemmende. In de boeken, die

« ik thans bij de hand heb , vind ik

Gaosovirs (bij Likuaeds) D. 16. P. 13. V. 7.

A.21. C. 23.

LiRHAEU» D. 16. P- 13. V. 7,

A. 20. C...

Bloch . D. 20. P. 13. V. 7.

A. 23. C 2.3.

Risso (even als Bloch , dien hij hier waar7

scidjnlijk heeft nagespbreven).
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B»DSKicH, Ichth. Mass. D. 17. P. 13. V. 7.

A.21. C. 15.

Rbtzios, Faun. Suec. volgt LmnABus opgave.

ScHiMz, Europ. Fauna D. 17, P. 13. V. 6.

A. 22. C. 15.

« Ik vind bij een exemplaar van 2 voet.-.D. 18,

« P. 13, V.7, A. 20, C..15, geheele en weêrzijds

« verschillenfle, die in grootte afnemen. Met uil-

« zondering der opgaaf van Bloch , schijnen deze

:« opgaven binnen de grenzen van kleine verschei-

« denheid te blijven (1). Uwe telling geeft zekerlijk

« eene minder overeenstemmende uitkomst D. 14-,

« P. 11, V. 5, A. 16, C. 15."

« Bij de kleine vissclien vind ik

:

« bij het grootste voorwerp D. 16. P. 8—9. V. 0.

A.20. G. 15.

« bij een tweede D. 16. P.8-Ö. V. 0.

A.21. C. 1.5—16.

« bij een kleiner D. 15. P. ? V. 0.

A. 16-17? C. 16.

« bij een van nagenoeg 10 lijn D. 18. P. ? V. 0.

A.21. C. 14.

(1) Ik voeg hier nog bij

£cKSTRÜH, die fiscfie'in den Scheeren von Hlöikö)

D. 18. P. 12. V. 7. A.22.

C.15.

FABEn, Fisckelflands.M. 19. P. 12. V. 6. A.22.

C. 30.

YXKnEi.i.,^/iV./(V/Hx, D. 17. P. 13. V.6. A.22.

Jiü'^ il. C. 15.
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« Dit konil lamelijk overeen , wanneer men in

.« 'l oog houdt], dat de vinnen nog niet voikomen

« ontwikkeld zijn,

I. Wat eindelijk de kleur betreft , zoo is zij ,

« hóe ongelijk zij ook bij verschillende voorwer-

« pen zijn moge, toch naauwkeurig beschouwd,

.« volkomen die van Beh vulgaris. Op een' van

« boven geel-groenen, van onderen zilveren grond

« is eene menigte van meer of min duidelijk stervor-

« mige donkere vlekken van verschillende grootte.

<c Aan den rug zijn zij het duidelijkst , terwijl zij

« naar den buik toe bijkans verdwijnen, i Zij zit-

4< ten soms zoo regelmatig , dal zij regte en scheve

« lijnen schijnen 16 voriben.

« Zie ik nu ook , builen het gezegde , op eenige

V andere, schijnbaar onbeduidende overeenkomsten,

<r die echter niet zonder gewigt zijn , b. v. de

« boven aan de pupil ligt uitgesnedene Iris , zoo

« blijft er voor mij geen twijfel over, dat deze

« diertjes de even uit het ei gekpmene jongen van

« Esox Belone zijn.

« Nog eenigen tijd na den 8sten Junij vond ik

«dagelijks, als het water stil was, dergelijke

« vischjes aan de ojjpervlakte des waters; groo-

« tere heb ik niet gezien. Ik verbeeld mij , dat

« de kortelings uitgekomene naar de oppervlakte

« des waters zwemmen , en de grooteren daaren-

« tegen de diepte zoeken."

Tot dus ver de belangrijke mededeeling van

l'rof. Behk , die de eerste naauwkeurigc beschrij-

ving vau deze diertjes gegeven heeft , al mogt
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het zich ook bevestigen , dat Coücn in Engeland

dezelfde zaak had waargenomen. Wij voegen

hier onder nog eene afteekening van den sche-

del van een' Hemiramphus ; het is (Jie van den

J/emir. marginalus van Kcbl en vH, , van het

eiland Java.

iO Sfl99

'
Il .•
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DER GELEDE DIERETT, "^^ ^^^

DOOR -s'eI Iub!i5

Dr. A, B R A N T S.

Aucun appareil de phjsique ne penl

nous donner une idee juste de ce

qui s'j passé ,
parcequ' aucun n a

été concu et eïécuté sur de pareils

principes. ~"~- -it^]^^ ^^^.^^

A.DoGÈs, PJiysiol, coJMf. I. p. 330r

Voor vier jaren plaatste ik in dit Tijdschrift (I)

cene ontleedkundige beschrijving van de eenvou-

dige oogen der gelede dieren , en wel van die

yen Scorpio en van Mijgale. Dezelve gaf mij aan-

leiding om hetgeen de Hoogleeraar JonAitNEsIUüi,-

LKR (2) over hetzelfde onderwerp had bekend ge-

maakt, in eenige punten te betwijfelen.

Mijn arbeid lokte een nader onderzoek van ge.

noemden Hoogleeraar uit , en ZHG. schijnt mij

(1) Tijdschrift voornai. Gesck.enPhys., D.IV.bl.135.

(2

)

Zür verghichcnden Fhysiol, des Gesickiisinnei , S, 307

en verv.
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toe , Ie oordeelen naar helgeen door hem omtrent'

dezelve gezegd is (1), mijne bevinding, voor zoo

verre die den ontleedkundigen bouw betreft , toe

te stenunen , doch van mij te venchillen aangaan-

de de beteekenis , die aan de onderscheidene deeien

gegeven moet worden. Want terwijl, volgens mijn

gevoelen , de vezelen , welke zich in het eenvoudig

oog tusschen de gezigtszenuw en het glasligchaam

bevinden , als overeenkomstig met de piramidaal-

vezels der zamengestelde oogen (die , zoo als bekend

is , doorschijnende deeien bevatten) beschouwd

moeten worden, houdt MÜLtsa dezelve voor xe-

nuwdraden, die niet met glaskegels voorzien zijn,

omdat hij dezelve steeds ondoorschijnend heeft

gevonden (2).

Hiertegen heb ik echter aan te merken , dat het

ondoorschijnend zijn van deze deeien , na- den

dood geenszias als bewijs kan gelden , dat zij

ook ondoorschijnend waren gedurende het leven.

Wel is waar houden de glaskegels zich doorgaans

zeer lang doorschijnend en helder , zelfs bij slecht

(1) Archivfur Pkysiol. Jahresbericht , 1838. S. 139.
^'

(2j Ibid. S. 139. Ich kabe mich aber bey erneueler

Unitrsuchung nicht überzeuqen können, dass diests

dit Organe sind, die mir von den Insecten so violfl

iekannt sind, Gegen den Glaskörper zu

êchvidUn die truien Fdden des SeUnerven keulenf'ór-

mig an, sie sint/ aber trüb und halen aeswegen keine

hinreichende Achnlichkeit mil den Olaskegelnder

Insecten , die irn If^eingeitt vollkommcn durchsichtig

lleiitn."
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bewaarde voorwerpen, ja somtijds bij gedroogde;

intiisschen worden zij bij sommige diersoorten

,

gelijk als bij de Kreeften, spoedig ondoorzigtig,

schoon zij gedurende het leven volkomen helder

zijn.

MüiLEA bad dit zelf reeds opgemerkt (I); hel

komt mij dus als gewaagd voor, om met genoem-

den Hoogleeraar het aanwezen van glaskegels te

ontkennen, op grond dat men geene doorschij-

nende deelen heeft waargenomen.

Buitendien is het bij welbewaarde voorwerpen

,

zoowel \an Scorpio als van Mygale , niet moeijelijk

zich van het aanwezen en het doorschijnend zijn

der glaskegeltjes (die in de verdikte uileinden der

zenuwdraden gelegen zijn) te vergewissen, doch

ik herhaal hierbij hetgeen ik reeds vroeger heb

gezegd , dat , zoo men geen uitmuntend bewaarde

Toorwerpen onderzoekt , men niet verwachten kan ,

deze teedere deelen ongeschonden te zullen waar-

nemen.

Ik heb echter gemeend , ten gevolge der aan-

merkingen van MÜLLEa , het eenvoudige oog nog-

maals met de grootste naauwkeurigheid van vo-

ren af aan te moeten onderzoeken, en de uitslag

van dit onderzoek is geweest , dat ik mij thans

geregtigd gevoel om al hetgeen, wat ik in mijn

vorig opstel beweerd heb, zoo men er het gezegde

omtrent de spieren van uitzondert, volledig te

bevestigen.

(1) Zur Physiol. des Gesichtssinnes , S. 346.
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Deie verzekering, welker waarde of onwaarde

niet wel dan ten gevolge van eigen onderzoek te

beoordeelen is , mag velen mijner lezers van wei-

nig gewigl toeschijnen ; inlusschen vicije ik mij
,

dat zij overtuigend zal kunnen worden , wanneer

ik getoond zal hebben , dat zij ondersteund wordt

door de veelafdoende omstandigheid , dat het , vol-

gens mijne opgaven , die het zamenstel der een-

voudige oogen gelijk aan dat der zamengestelde

doen kennen (1), mogelijk is, om niet alleen het

zien der gelede dieren te verklaren en proefon-

dervindelijk aan te toonen, doch om dit op eene

wijze te dóen , die zoowel voor het zamengestelde

oog als voor het eenvoudige, dezelfde is; zoodat

mijne theorie, op overeenstemming tusschen deze

twee wijzigingen van hetzelfde zintuig berust ; ter-

wijl de theoriën van Muller op veronderstelde

verschillen tusschen dezelve , en op willekeurige

grondslagen gebouwd zijn.

Immers moet men , volgens Mülleh , den eenvou-

digen oogen eene geheel andere inrigting dan dea

zamcngestelden toeschrijven ; ten andere is men ge-

noodzaakt , eene geheel denkbeeldige kruising der

gezigtszenuwen (2) bij laatstgenoemde aan te ne-

men, terwijl men eindelijk den gekorvenen niet

dan een zeer onduidelijk zien kan toekennen

,

omdat derzelver oogen voor geenerlei bewegingen

(1) Tijdschr. voornat. Gesch., IJ. IV. U. 135.

(2) l'hyuol. des Ouic/itu., S. 38S.
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of veranderingen , overeenkomstig mei de afstanden

der voorwerpen, vatbaar zijn; een bezwaar, dat

door hem voor de zameiigestelde oogf;n schijnbaar

is opgelost (1) , doch in geenen deele voor de

eenvoudige.

De optische verschijnselen zijn, volgens Mühbr ,

in de beide soorten van oogen geheel verschillend
;

in het eenvoudige oog vinden zij op dezelfde wij-

ze plaats als in de oogen der gewervelde die-

ren (2) , en in het zamengestelde volgens eigen-

dommelijke wellen , die door den Schrijver zeer

zinrijk worden voorgedragen (3). Het een zoo-

wel als het ander schijnt mij echter onjuist.

Reeds in mijn meer genoemd opstel heb ik hier-

omtrent gezegd , dat het zamenstel der eenvoudi-

ge oogen ons regt geeft om het daarvoor te hou-

den , dat de gezigtsvoorstellingen , door deze soort

Tan oogen op dezelfde wijze worden te weeg ge-

bragt als door de zamengestelde ; en dat hel zien

door middel der eenvoudige ongetwijfeld te ver-

klaren zoude zijn, wanneer het zien door middel

der zamengestelde eenmaal naar eisch zoude zijn

uitgelegd (4).

Onafgebroken is mij dit laatste punt voor den

geest geweest, als het eerste en voornaamste mid-

del om betreffende ons onderwerp lot waarheid te

(1) Physiologie, II. S. 318.

(2) Physiol, des Gcsichfss., S. 332 en verv.

(3) Ibid. S. 363 en verv.

(4) Tijdschrift voor nat. Gesch. D. IV. bl. 151 en 142.
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komen , en ten gevolge daarvan bied ik thans

eene nieuwe verklaring van het zien door zamen-

gestelde oogen aan, om dezelve daarna op de

eenvoudige toe te passen. Ik doe zulks met des

te meer vertrouwen , daar het mij gelukt is , de

doorschijnende deelen des oogs in glas na te boot-

sen en zoodoende uit overeenkomstige deelen als

die , waaruit het bedoelde oog gevormd is , een

werktuig zamen te voegen , dat als een kunstoog

aan alle vereischten voldoet , die het insektenoog

bezitten moet. Ik heb dit werktuig aan onze Leid-

sche Hoogleeraren J. van der Hoeve» en P. J.

Utlbhbroek medegedeeld , en acht de vergun-

ning , om HEd. goedkeuring te mogen vermelden

,

als de beste waarborg voor mijue bevindingen.

Om het vermelde met de noodige bewijzen te

kunnen slaven, zal het noodig zijn vooreerst aan

te toonen , waarin Müller's theorie der zamenge-

stelde oogen onjuist zij ; dit zal ons van zelf

tol de mijne brengen, welke wij vervolgens op

de eenvoudige oogen zullen kunnen loepassen.

Daarbij moeten wij onze lezers vooral verwijzen

tol Müller's werk Zur vcrf/lcicheni/en Physioio'

ffie des Gesichlssinnes , Hoofdst. VII , en lot des-

zt'lfs Physiologie , B. II. Afd. 2 , ten einde niet

genoodzaakt te zijn , zijne theorie hier in haar ge«

heel op te ncnicn.

Hel denkbeeld , dal haar te gronde ligt , dal het

«AT. TIJUSCUÜ. D. X. Si, 1. 2
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beeld , hetwelk door de ïatnengestelde oogen ge-

geven wordt
,

gelijk aan een mosaïkwerk wezen

zal , is geestig en juist ; evenzeer ia het waar , dat

slechts die lichtstralen , welke in de rigting eens

glaskegels gaan , de zenuwvezel zullen treffen , die

aan dezelve gehecht is, en dat de stralen, die van

andere punten afkomen , andere zenuwvezels zul-

len aandoen; waaruit voortvloeit, dat, ofschoon

het insektenoog uit menigvuldige afdeelingen be-

staat , dit echter slechts één beeld van het voor-

werp zal geven , even als een mosaïkwerk , uit

zoo veel vakjes bestaande, als het oog afdeelingen

heeft. Deze wijze van beschouwen vooronderstelt

,

dat het beeld regtstaudig zij , dat is , in deszelfs

stand geheel met het voorwerp overeenkome. Ook

dit beschouwen wij als waarheid; doch in de ver-

klaring , hoe zulks plaats vindt , versclüllen wij

van den steller dezer theorie.

Deze toch meende , om het ontstaan van een regt-

standig beeld te kunnen verklaren , te moeten aan-

nemen , dat er in het hoornvlies geen lichtbrekende

middenstoilea
, geene lensjes aanwezig waren , van

zoodanig brandpunt , dat de lichtstralen door de-

zelve zoo sterk gebroken werden , dat zij zich

reeds in den glaskegel , en dus voor dat zij de

zenuw troffen , zouden kruisen (want in dat ge-

val zouden er op de zenuwdraden omgekeerde

beeldjes ontstaan , die zich onmogelijk tot eene

geregelde afbeelding van het voorwerp aaneen kon-

den schakelen) , doch dat de lichtstralen door de

welving van hel hoornvlies slechts een weinig tot
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elkander werden gebogen, en Toor het punt der

kruising, de zenuw zouden treffen (1).

Tegen deze verklaring hebben wij twee bezwa-

ren :

Ten eerste kan op zoodanige wijze , niet daa

een in den hoogstea graad verwarde indruk van

het voorwerp , dat beschouwd wordt , op de ze-

nuw ontstaan.

Ten andere is het hoomvlies op weinige uit-

zonderingen na , eene aaneenschakeling van lens-

jes, waarvan elk een omgekeerd beeldje doet

ontstaan , en dat wel op minderen afstand, ach-

ter zich , dan die , waar de zenuw ligt.

I. Hoe klein elke afdeeling des insektenoogs zij,

derzelver middellijn is in betrekking tot den om-

vang eener hchtstraal bijna oneindig groot, al-

thans niet ééne, maar eene groole hoeveelheid

(1) Physiol. des Gesichtssinnet , S.367. Het komt mij

voor, dat de bedoeliog van Muller op het bovea

genoemde nederkorat , want alhoewel hij S, 391

van rijne Pkys. des Gesichtssinnes, van lensjes in

de cornea spreekt en dezen S. 367 eenigen invloed

toekent, is echter hetgeen bij S. 363 , 311 bene-

vens in zijne Fhysiologie, II. S. 303 hierover zegt

,

te bepaald , om het er voor te houden , dat hij den

facetten van het hoornvlies eenen wezenlijken invloed

pp bel zien zoude toeschrijven.

2»
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iichtslralen gaat door dezelve tot de zenuwvezel;

die aan dezelve gehecht is.

Bijaldien deze nu slechts zoo weinig tot eikan-

deren werden gebogen , dat het punl der kruising

verder dan het uiteinde der zenuwvezel gelegen

ware, dan zoude deze op dezelfde wijze door het

licht worden aangedaan als een scherm , dat ach-

ter eene lens , doch op eenen korleren afstand daa

die, waar zich hel beeld vormt, geplaatst wordt

;

er zoude in dit geval op elke zenuvwezel een rond

verlicht plekje ontstaan, in hetwelk de stralen

door elkander verward liggen , even als op het

bedoelde scherm. En even als dit geen denkbeeld

kan geven van het voorwerp , waarvan het afliom-

stig is , en niets dan licht te kennen geeft , even-

min kan er op de zenuwvezels een indruk ont-

staan , waaruit de gedaante van het voorWerp is

op te maken. Zulks is dan alleen mogelijk, wan-

neer de lichtstralen in dezelfde orde treffen, als

waarin zij afstralen, en zulks vindt alleen plaats

in het punt, waar convergerende lichtstralen zich

kruisen; — derhalve kan de zenuw,; die den in-

druk des lichts ontvangen moet, zal die indruk het

voorwerp in zijne ziglbare eigenschappen doen

kennen , nimmer voor het punt der kruising , maar

steeds in of kort achter hetzelve , zoo ver er zich

een zigtbaar omgekeerd beeldje vormen kan
, geleger»

zijn , met andere woorden , zonder eene kruising

der lichtstralen is het zien onmogelijk.

II. Dat er werkelijk lensjes van een zeer kort

braudpu<\l in hel hoornvlies der zaamgestelde oogen
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bij het meerendeel der gekorvenen aanwezig zijn,

zoudat een glad hoornvlies zonder facetten als

uitzondering op den algemeenen regel kan gelden

,

is eene waarheid , die vergelen was , doch die men
thans weder schijnt beginnen in te zien. In Mül-

iee's Physiologie , B. IL bl. 309 worden lensjes

in het hoornvlies van sommige gelede dieren

aangenomen , doch den gekorvenen {Hexapoda)

,

het geslacht Me'oë uitgezonderd , ontzegt , schoon

er ook bij de Vlinders volgens hem lensjes aan-

wezig zijn.

Eerst voor korten tijd is door Dr. F. Wili ver-

zekerd , dat hij de beide oppervlakten der facet-

ten altijd convex heeft gevonden (1). Intusschen

liadden onze landgenonten Leecwekhoek. en Lr-

o^riET dit reeds voor langen tijd geweten; de laat-

ste spreekt in zijne ontleedkundige beschrijving van

den vlinder van Cossus lüjniperda (2) aanhoudend

van lenlilles , en doet op het voorhanden zijn

dezer deelen zijne theorie van het zien der gekor-

venen berusten. Ook ik heb mij altijd werkelijke

lensjes in het hoornvlies als onloochenbaar voorge-

steld , en deze bij Belosloma , Reduvius en aa-

(1) Beitrage zur Anatomie der zusamengesetUen Au-
f^en , t). 9.

(2) Mém. du .Viuéum d'J/isl. nat., tom. XX. p. 115.

Het aaiiwL-ïCu d^r glaskegels was Lyonn£t oube-

kend, dcriialvc kan ook zijne Theorie niet juist

zijn, schoon dezelve de grondslagen bevat, op

welke de nujtie berust. Zie 1>1. 12'J en 130.
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dere Eemiptera als bolletjes in het hoornvlies in-

gedrukt gevonden , bij eerstgenoemde alleen aan

de achterzijde , bij laatstgenoemde ook aan de

voorzijde uitpuilende. Trouwens , mij was het voor-

handen zijn van straalbrekende lensjes uit eene

proefneming bekend , die ik menigmaal met mijne

schoolmakkers naar aanleiding van Baker , het

Mikroskoop gemakkelijk gemaakt , bl. 225, in-

gevolge eene opgave van LEBcwEsnoEK gedaan

heb. Men plaatst daartoe een stammikroskoop ho-

rizontaal , en bevestigt in de plaats van den spie-

gel (of, hetgeen beter is, op den grootstmogelij-

ken afstand) , eenen sleutel of eenig ander voor»

vrerp , waarvan de uiteinden ligt van elkander

te onderscheiden zijn (I). Op de vertoonplaat

hecht men een stukje van een hoornvlies , en brengt

dit op den afstand , dat men het door het mikros-

koop duidelijk zien kan ; vervolgens verwijdert

men hetzelve langzaam van het voorwerpglas des

mikroskoops ; hierbij ziet men de facetten meer

en meer onduidelijk worden , totdat men einde-

(1) BijaldieD men het mikroskoop niet horizontaal kan

stellen, bevesligemen den sleutel zoodanig, dat de

stralen van dit voorwerp, door den spiegel terug

gekaatst, door de as van het microskoop moeten

• gaan , waarbij raen echter acUl moet geven , dat de

spiegel niet hol geslepen, doch vlak z^. Deze

wijze is de eenvoudigste, doch voor de uitlegging

van 't verschijnsel , uit hooide der reflectie door

den spiegel , te omslagtig , daar deze reflectie

eene omwending van het beeld veroorzaakt.



lijk door elke der facetten hel sleuteltje in des-

celfs waren stand bemerkt, evenveel sleuteltjes als

er facetten zijn.

De verklaring hiervan is de volgende :

Daar elke facette een werkelijk lensje is, zal

sich achter elk derzelve een omgekeerd beeld van

het sleuteltje moeten vormen. Deze omgekeerde

beeldjes liggen te digt bij hel voorwerpglas des

mikroskoops om gezien te kunnen worden , wan>

neer de facetten van het hoornvlies in het brandpunt

van dat glas gelegen zijn; doch verwijdert men
deze zooveel verder van het mikroskoop , als de

afstand bedraagt tusschen de facetten, en de plaats

der omgekeerde beeldjes , dan zullen deze in het

brandpunt des objectiefs vallen, en door het mi-

kroskoop gezien kunnen worden , en dewijl dit

werktuig de voorwerpen omgekeerd vertoont
,

zullen de omgekeerde beeldjes regtstandig schijnen.

Aldus bewijst het aantal en het regtstandig zijn

der beeldjes, dat er zich een omgekeerd beeldje

achter iedere facette vormt , en dat deze werke-

lijke lensjes zijn of bevatten.

Deze eenvoudige proefneming , die ook met een

enkelvoudig mikroskoop gedaan kan worden , is

100 overtuigend , dat zij ons van het aanvoeren van

verdere bewijzen en het wederleggen van strijdige

meeningen ontheft ; daarbij geeft dezelve een mid-

del aan de hand om bij aannadering de brand-

puntsafstanden der facetten te bepalen , door den

afstand te meten , dien de verloonplaat doorloopen

moet tusschen het punt , waar dezelve staat , ala
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men de achterste oppervlakten der facetten dui-

delijk ziet, en dat, waar zij staan moet om de

beeldjes , die zich achter dezelve vormen , te kun-

nen zien. Men komt hier gemakkelijk toe, door

de schroef, die de vertoonplaat beweegt, met eene

in graden verdeelde schijf te voorzien. Wanneer

dan slechts bekend is , hoeveel zich de vertoonplaat

bij eenen geheelen omgang der schroef beweegt

,

kan men derzelver geringste bewegingen bereke-

nen.

Op deze wijze heb ik bevonden , dat de brand-

puntsafstand der vierkante facetten bij Astacus

fluviatilis naauwelijks | millimeter bedraagt, en

dat deze bij de inlandsche gekorvenen (Insecla

hexapoda) nooit meer is dan j'g millim., gelijk bij

de groote facetten van Aesc.hna grandis , terwijl

zij bij de kleine facetten slechts |g mill bedraagt.

Bij Libellula vulgaris hebben de groote facetten

eenen B. P. afstand van — millim , de kleine van

Jj millimeter. Bij de meeste groote Phalaenae en

Sphinges bedraagt dezelve van i tot Jj mill. , ter-

wijl bij kleine inseklen, a.U Reduvius , Panorpa

enz. de B. P. afstand zoo gering is , dat hij door

mijn toestel niet meer gemeten kan worden, schoon

men door hetzelve eene verplaatsing der vertoon-

nlaat van j% mill. gewaar kan worden.

Genoemde metingen gaf ik slechts als bij aan-

"iadering op, overtuigd, dat dezelve op geen vol-

strekt wiskunstige juistheid aanspraak kunnen

maken ; doch dezelve zijn niettemin toereikende
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toor de gevolgtrekking , die er uit voortvloeit

,

dat de lichtstralen , vsrelke door de facetten vallen

,

zich op een' korleren afstand achter dezelve , dan

die , waar de zenuvv ligt , binnen den glaskegel

,

en voor dat zij de zenuw treffen , zullen krui-

sen.

Volgens WiiL (1) is de lengte van den kristal*

Icegel bij Cossus lUjniperda jg lijn , gelijk aan

^ millim. ; de B. P. afstand der facetten is hoog-

stens ,'5 millim., derhalve welligt iets langer,

doch zoo men hierbij in aanmerking neemt , dat

de facetten op eenigen afstand voor de kristalke-

gels liggen , en dat deze laatste door derzelver

lichlbrekend vermogen en bolle oppervlakte, de

stralen nogmaals tot elkander buigen , en dus den

B. P. afstand aanmerkelijk verkorten, gelijk later

zal worden uiteengezet , zal men mij wel willen

toestemmen, dat de lichtstralen, voor dat zij de

zenuw treffen , zich zullen kruisen ; mogt dit voor

sommige aan bedenkingen onderhevig zijn , voor

hen kan ik onderscheidene voorbeelden aanvoeren

,

waar de B. P. afstand der lensjes merkbaar kor-

ter is dan de kristalkegel. Bij Sphinx convol-

vuli heeft mij eene herhaalde meting het volgende

als naauwkeurig doen kennen.

Lengte van den glaskegel (Muller) , zijnde dezq^

volgens WiLL uit eeu' kristalkegel en daarachter

(1) Btiirügc, S. 27.
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millimeter,

liggend glasligchaam gevormd = 0, 115

lengte van den kristalkegel (Will.) = 0, 090

lengte van het glasligchaam (WiLi.) = 0,025

B. P. afstand der iensjes = 0, 0625

Bij dit gemakkelijk te onderzoeken voorwerp

blijkt mijne verzekering te overtuigend , dan dat

ik verder over hetzelve behoef uit te weiden.

Behalve de beide hierboven behandelde pun-

ten neemt Mülleh nog eene kruising der vezelen

in de gezigtszenuwen der zamengestelde oogen

aan, zijnde hij hiertoe genoodzaakt om den in-

druk der eenvoudige oogen (die volgens hem een

omgekeerd beeld geven) met dien der zamenge-

stelde in overeenstemming te brengen, veronder-

stellende, dal het regtstandige beeld der zamen-

gestelde oogen door de kruising, voor dat hel

de hersenen treft, omgekeerd zoude worden. Zulk

eene kruising is intusschen ontleedkundig noch

aangewezen noch aan te wijzen , en dit ware mis-

schien bewijs genoeg voor de onjuistheid , zoo de

zaak zelve zich niet als onmogelijk voordeed.

Want daar het beeld , dat zich op de uiteinden

der zenuwdraden vormt , als een mosaïkwerk te

«beschouwen is , van hetwelk iedere afdeeling door

eenen eigenen zenuwdraad tot de hersenen geleid

wordt
, kan eene kruising op de voorgestelde wij-

ze niet dan met eene groote verwarring vergezeld

gaan : wel zal de linker afdeeling des beelds naar

de regier zijde, en de regier naar de linkerzijde
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verplaatst worden, doch het beeld zal daardoor

niet omgekeerd zijn , want de afdeelingen zullen

haren oorspronkelijken stand behouden , en regt-

standig naar de plaats , waar de gewaarwording

plaats vindt, geleid worden, en er zal eene ver-

warring uit voortspruiten , die ik in mijne eerste

afbeelding heb getracht aan te toonen. In fig. I

stelt a. b. c. d. het beeldje voor , dat de uiteinden

der zenuwdraden treft : de afdeeling a. b. treft den

zenuwdraad x, b. c. den zenuwdraad y, cd.
den zenuwdraad s ; bijaldien deze zich kruisen

,

zal het beeldje niet anders , dan zoodanig ver-

ward , als door de letters c. d. , 6. c. , a. b. is aan-

gewezen , ter gewaarwording kunnen komen.

Dit nu zij genoeg om te doen zien , dat de theorie

van Muller niet wel mogelijk is, dat er geene

kruising der zenuwen beslaat ,: en dat er geheel

andere optische verschijnselen dan die , welke hij

veronderstelt, plaats moeten hebben (1). Ter be-

oordeeiing echter van hetgeen er plaats vinden

kan, is eene nadere bekendheid met de ontleed-

kundige inrigting noodwendig.

Sedert de belangrijke ontdekking der glaskegels

door Muller, heeft de kennis van het zamenge-

stelde oog eene groote aanwinst gedaan door het

reeds vermelde geschrift van Dr. F. Win. Op.

(1) Hetzelfde z!j gezegd van de Theorie van Dua£s,

Physiol.eomp. p. 330., die alleen daarin van Muller

verschilt , dat liij deu glaskcgels ouk eeuig aandeel

in de buiging der lichtstralen toekent.
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enkele, xveinig beteekenende bijzonderheden na,'

kan ik alles , in dezelve vervat , toestemmen ; doch

daar de Schrijver de deelen van dat oog vergelijkt

met die , waaruit dit zintuig bij de hoogere dieren

gevormd is , als moesten deelen , welker verrigting

overeenkomstig is , ook overeenkomstig zijn ge-

vormd , zoo verspreidt zijn arbeid eerder verwar-

ring dan licht over de verrigting van het zintuig

,

schoon zij de groote verdienste bezit , de volledig-

ste en naauwkeurigste beschrijving van hetzelve te

behelzen.

Wij zullen hetgeen ons noodwendig is te we-

len , naar aanleiding van dezelve doen volgen.

Het zamengesteldc oog bestaat uit eene dikke

knodsvormige verlenging der hersenen , die men

gewoon is de gezigtszenuw te noemen , waarvan

er aan elke zijde der hersenen eene gelegen is

,

welke met de tegenovergestelde in geen bemerk-

baren zamenhang staat, of zich met dezelve kruist.

Ongeveer gelijk-middepuntig met de bolvormige

oppervlakte der gezigtszenuw is het uitwendig be-

kleedsel des oogs , het hoornvlies
,

gelegen ; dit

vlies is in menigvuldige , zoogenaamde facetten afge-

deeld , welke , zoo als boven is aangetoond , ware

lensjes bevatten of zijn. Zoo veel facetten als er

zich in het hoornvlies bevinden, evenveel vezels

gaan er van deze tot de gezigtszenuw. Elke dezer

vezels (piramidaal vezels) is een afzonderlijk toestel,

en alle zijn aan elkander in de hoofdzaak gelijk.

Bij het beschouwen van eene dezer afdeelingen

(de piramidaalvezel met de daarbij behoorende fa-
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cetle) bevindt men , dat dezelve gevormd is

:

Ten eerste uit eene biconvexe lens in het hoorn-

vlies, fig. II a.

Ten tweede uit eene weeke massa , die achter de-

zelve gelegen is , fig. II è.

Ten derde uit de piramidaalvezel , waarin zich de

gezigtszenuw ff
inplant. Deze piramidaalvezel be-

slaat uit onderscheidene deelen , die binnen eene

buisvormige schcede besloten zijn , welke vooraan

Teel ruimer is dan aan het uiteinde , dat aan de

gezigtszenuw gehecht is. Het wijde gedeelte bevat

den krislalkcgel c , voor en achter convex , doch

het sterkst aan de achterzijde. Het enge gedeelte

e bevat eene draadvormige verlenging der gezigts-

zenuw, terwijl tusschen het uiteinde van dien zenuw-

draad en voornoemden kristalkegel , volgens Will

eene tweede doorschijnende massa d gelegen is
,

die hij het glasligchaam noemt. Müllbr heeft

dit laatste niet waargenomen en voor hem zijn

krislalkcgel en glasligchaam slechts een.

Wij twijfelen echter niet aan Will's ontdekking,

want schoon wij dezelve , evenmin als hij , bij alle

insektcn hebben kunnen waarnemen , hebben wij

echter bij vele nacht- en avondvlinders duide-

lijk gezien , dat tusschen het uiteinde van den

zenuwdraad en den kristalkegel een doorschijnend

deel ligt , dat van beide onderscheiden is.

HiiTinede willen wij echter niet beweren , dat

dit deel altijd aanwezig is of behoeft te zijn

,

want ook zonder hetzelve kan , ingevolge onze

theorie , in bepaalde gevallen het zien mede plaats

Vinden.
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De weeke massa b , welke tusschen den IcristaU

kegel in de Cornea gelegen is, is mij altijd ge-

bleken te zijn ,
gelijk als Wul dezelve bij Vespa

Crabro beschrijft , te weten , een aan de achterzijde

Tan het hoornvlies gelegen zamenhangend vlies

,

met ringvormige ophoopingen van pigment bela-

den , zoodanig geplaatst , dat dezelve voor elke

piramidaalvezel , als het ware een diaphragma of

zoo men wil eene pupilla vormen. Bij de

Kreeften , bij Vespa en de Lihellulae is dit deel

bijzonder dik , en gelijk het mij in het algemeen

voorkomt , bij die insekten , wier glaskegels be-

betrekkelijk kort of welker facetten van een be-

trekkelijk lang brandpunt zijn; waaruit het mij

toeschijnt , dat dit deel , behalve dat hel de over-

tollige lichtstralen weert , ook den passenden af-

stand tusschen de lensjes en de glaskegels regelt.

Men zoude bovengenoemde deelen benamingen

kunnen geven, overeenkomstig met die des mensche-

lijken oogs , doch zulks zou geenerlei nut , veel eer

verwarring aanbrengen , dewijl het zamengestelde

oog een toestel is , die van het oog der gewervelde

dieren noodwendig verschillen moet , in de wijze

,

hoe en waarop het licht tot de zenuw wordt toege-

laten. Want daar hetzelve uit afdeelingen bestaat,

die ieder een gedeelte van het beeldje geven , dat

er zich in vormt , zoo kunnen deze afdeelingen

niet anders dan reglstandige beeldjes doen ont-

staan; het zamengestelde oog kan dus onmogelijk,

even als dat der gewervelde , een omgekeerd beeld

geven ; ten andere moeten in dit oog , uit hoofde
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dal hetzeNe voor geenerlei beweging of verande-

ring in deszelfs deelen vatbaar is, optische ver-

schijnsels plaats vinden , welke het oog der ge-

wervelde niet vertoont , opdat het , niettegenstaande

deszelfs onbewegelijkheid , ter gewaarwording zoo

wei van verafgelegene voorwerpen , als van nabij

-

gelegene geschikt zij.

Uit deze punten van verschil vloeijen de twee

volgende hoofdvereischten van het iusektenoog

voort.

I. De zamenstelling uit afdeelingen vordert, dat

de partiele beeldjes regtstandig zijn , dewijl die

,

zoo zij omgekeerd waren , zich nimmer tot eene

geregelde voorstelling des voorwerps zouden ver-

eenigen. Mitsdien zal het beeld, dat uit deze

vereeniging ontstaat, ook regtstandig wezen.

II, De onbewegelijk heid vordert , dat zich dit

beeld niet verplaatse , maar dat het altijd , hetzij

dat het voorwerp veraf , hetzij dat hetzelve nabij

gelegen is, op denzelfden afstand achter de door-

schijnende deelen gevormd worde, zoodat deze

deelen de eigenschap moeten bezitten, om stralen

van verschillende rigting in hetzelfde brandpunt

te vereenigen.

Daar dit laatste het belangrijkste is , en des-

zelfs verklaring den uitleg van het eerste punt in

zich bevat, zullen wij hiermede aanvangen.

Men weel , dat alle dioptrische werktuigen , die

met lenzen voorzien zijn , naar den afstand der voor-

werpen gerigt moeten worden.

liet menschelijk oog, dat dit vermogen in zich
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zelf in zeer liooge mate bezit , kan uil dien

hoofde gevoegelijk bij een zoodanig werktuig wor-

den vergeleken ; doch daar hel zamengestelde oog

dit vermogen ten eenenmale mist, achtte men

dergelijk eeae vergelijking zoo zeer onmogelijk ,

dat men zelfs toevlugt nam tot de veronderstel-

ling , dat het geene lenzen izoude bevatten (1).

Het ongegronde hiervan hebben wij reeds aange-

toond, toen wij het aanwezen van lensjes van eea

zeer kort brandpunt hebben doen zien. Weshal-

ven hetgeen er in het inseklenoog plaats vond ,

volgens dioptrische wetten verklaard moet kun-

nen worden.

Het is dan ook niet volkomen juist , te beweren,

dal alle dioptrische werktuigen mei lenzen , naar

den afstand der voorwerpen gerigt moeten wor-

den ; er bestaat zelfs een werktuig , door hetwelk

men zoowel nabij- als verafgelegen voorwerpen

beschouwen kan , zonder hetzelve eenige veran-

dering te doen ondergaan ; een werktuig , dat het

beeld van verwijderde voorwerpen op denzelfden

afstand achter zich vormt als van nabijgelegene

,

en dat stralen van verschillende rigting in 't zelfde

brandpunt vereenigt (1). Dit werktuig is de grond-

(1) Pliysiol. des Gesic/i(ss. S.Z63. »Dic Insekten seben

» weder nach dioptiisclien nodi nacli kaloplrisclien

«Gesetzen, sondeiu bloss (lurcli eiiie naheie Be-

sstimmuug der CcleuclituiiL;."

(1^ Wij bekennen, dat zuIKsuiet volslrekt nieelkiinstig

waar is, doch daar men door eene doelmatige
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slag mijner Theorie , het is eenvoudig en voor

ieder, die een mikroskoop bezit, daar te stellen.

Men bevestige op de vertoonplaat van zoodanig

werktuig , dat horizontaal geplaatst wordt , eene

loupe, en beschouwe door dezelve het beeldje , dat

zich achter het objectief (hetzij in de lucht, hetzij

op een met voordacht daartoe geplaatst schermpje)

vormen zal, wanneer men het werktuig op eenig

voorwerp rigt. Dan zal men bevindenj, dat alle voor-

werpen , mits dal zij verder dan B. P. afstand van

het oogglas, van dit laatste verwijderd zijn, altijd

regtstandig en altijd even helder gezien zullen wor-

den , zoodat men door dezen toestel lezen kan op

den afstand van een paar Ned. duimen en voor-

werpen kan onderscheiden , die honderd roeden

en meer verwijderd zijn, hetgeen bewijst, dat de

beelden , die door dit werktuig gevormd worden
,

zich niet merkbaar verplaatsen bij onderscheidene

afstanden der voorwerpen.

Even zoo bereikt men het doel door , in slede der

middelste lens en van het objectief des mikroskoops ,

keuze van leazen de verplaatsing des beelds zoo

gering kan maken , dat deze voor hel gewapend

oog onmerkbaar wordt, kan men dezelve, al is

het dan niet meetkunslig, toch physiologischals niet

beslaande aanmerken. De verplaatsing des bcelds

wordt geringer, naarmate men lenzen van korter

brandpunt bezigt; hoedanig zouden de uitkomsten

zijn, indien men deze zoo mikroskopisch klein

kunde vervaardigen, als dezelve werkelijk in het

insekten-oog voorkomen?

MAT. TIJOSCHA. I). X. St. 1. 3
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een stuk glas te nemen , dat aan beide einden conm

v.ex geslepen is , waarbij het voordeelig is , dat de

convexiteit der voorste oppervlakte zwakker zij

dan die der achterste , en in acht genomen moet

worden , dat de lengte van dit glas ongeveer gekjk

zij aan de som der B. P. afstanden der beide bol-

vormige oppervlakten ; zoodat , indien de voorsla

eenen B. P. afstand heeft van 15 millimeters , de

achterste van 3 millim. , dit glas eene lengte van

17 millim. hebben moet ; voor dezen glaskegel

plaatse men eene convexe lens zoodanig , dat het

B. P. binnen den glaskegel valle ; achter dezen

laatsten stelle men een scherm om het beeld , dat

zich vormt, op te vangen , en beschouwe dit beeldje,

dat zeer klein is, door eene achter het scherm ge-

plaatste loup.

Fig. III. geeft een denkbeeld van dezen toestel.

Ter verklaring der verschijnselen , welke dit werk-

tuig oplevert , diene het volgende : de glaskegel ,
|

zoo als ik dien beschreven heb, is als eene lens te

, beschouwen , waarvan het B. P. binnen dezelve

valt , en wel zoodanig dat bet B. P. der voorste op-

pervlakte , ongeveer in dat der achterste gelegen is

;

derhalve zullen de evenwijdige stralen , welke deze

lens treffen zich binnen dezelve kruisen , haar

evenwijdig verlaten en geen beeld doen ontslaan;

doch zoo convergerende stralen dezelve treffen

zullen deze zich veel nader bij de voorste opper-

vlakte in een B. P. vereenigen , dan in 't vorige

geval. Het punt van kruising zal mitsdien verder

dan B. P. afstand , van de achterste oppervlakte
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verwijderd zijn, en dus zullen de stralen haar

niet meer evenwijdig, doch convergerend verlaten i

en ergens achter dezelve een beeld vormen.

Zij nu in fig. 4. A. de glaskegel , B. eene voor

dezelve geplaatste lens van 6 millim. B. P. , en C.

het middelpunt der voorste kromming van A.

De lens B. zal , zoo zij afzonderlijk gesteld

wordt , evenwijdige stralen op 6 millim. achter

zich in o vereenigen, en stralen, die van eenig

punt op dubbelen B. P. afstand komen , op den»

zelfden afstand achter zich in b op 12 millim.

,

dus zal zich bij dezelve , bij verplaatsing eens

voorwerps van dubbelen B. P. tot oneindigen af-

stand , het beeld van a tot & , dat is 6 millim.

verplaatsen kunnen. Doch wanneer achter deze

lens onze glaskegel zoodam'g geplaatst wordt , dat

de punten a en 6 binnen dezelve en op derzelver

as moeten vallen , dan zullen deze punten niet

meer 6 millim. doch oneindig minder uiteen ge«

legen zijn. Want omdat de stralen naar de nor-

maal in den glaskegel tot elkander worden gebo-

gen (1) , zullen zij in ieder geval zoo gebroken

worden , dat het punt , waar zij zich kruisen , ge-

legen zij tusschen het middelpunt c der bolle op-

pervlakte en het punt , waarop zij , uit de lens B.

uitgaande, gerigt waren, en de punten a en 6

sullen nu elders, bij voorbeeld in a' en b' ko-

men te liggen, de verplaatsing des beelds zal nu

(1) '«Gravesandi, Phyt. Ekm. II. N. 2943.

8'
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' vinden , derhalve zal zij bij de aanwending eens

glaskegels binnen veel engere grenzen worden be-

paald. Proeven hebben mij doen zien , dat bij

eenefens, waar het beeld zich Gmillim. verplaatst,

bij deze eerste kruising de verplaatsing des beeKIs

in den glaskegel tot ongeveer 1 millini. beperkt

kan worden.

Alzoo kruisen zich de lichtstralen in den gl<is.

kegel , en vormen binnen denzelven een omgekeerd

• beeldje ; wanneer dit verder van de achterste op-

pervlakte verwijderd is dan deszelfs B. P. , dan

zullen de stralen, die van dit beeld divergerend op

dezelve vallen, haar convergerend verlaten (1),

en zich ergens' achter dezelve voor de tweede maal

kruisen, en een beeld doen ontstaan, dat nood-

wendig reglstandig is.

Indien het beeld in den glaskegel zich bewegen

kon van oneindigen afstand tot op dubbelen B. P.

" afstand voor de achterste oppervlakte , dan zoude

- hel beeld , dat zich achter deze vormt , van dub-

belen B. P. tot B. P. afstand zich bewegen : doch

dewijl eerstgenoemd beeldje deze beide uiterste

afstanden nimmer bereiken kan , maar zich bin-

nen zeer enge grenzen verplaatst en wel allijd aan-

merkelijk verder dan de dubbele B. P. gelegen i«

,

zoo zal deszelfs verplaatsing op den stand van het

tweede beeldje eeueu zoo zeet oumerkbaren in-

(1) 'sGbavbsakde, t. a. p. N. 2968.
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vloed licbben, dal men aannemen kan , dat zij als niet

bestaande kaa aangemerkt worden, eeue uitkomst,

die volkomen met de proefnemingen strookt (1).

Dit werktuig bezit dus de eigenschap om stralen

van zeer verschillende rigting in een B. P. te ver-
^

eenigen.

Uit genoemde eigenschap volgt eene tweede ge-

wigtige omstandigheid , te weten , dat het veld

van ons werktuig onveranderlijk zal zijn; want

daar het veld bepaald wordt door de rigting der

stralen , moet ^het in ons werktuig even onver-

anderlijk zijn , als de rigting , onder welke de

lichtstralen hetzelve verlaten.

Ten derde , de lichtstralen , welke door ons werk-

tuig gaan, kruisen zich tweemalen: eerst binnen

den glaskegel, -daarna achter denzelveu (I); het

iii;jf •II-

(1) Hel is te bekend, dat dë* Verplaatsing der beel-
•"^ ' fluO minJer wordt, nuarmate de leuzen een korter

)i. P. hezilte» , om breedvoerig uit een te zeilen,

dut liij toereikende kleinlieid der toestellen de uit-

komst eerst trcirend wordt, en dal het er vooral

op aankomt, om de convergerende lens en de ach-

terste Kromming van den glaskegel geringe' B, P.

afstaridcn te geven.

(2j a) \Vijhel)ben ons in het bovenstaande bij het geval

bepaald, dat de glaskcgcl convergerende istralcn

ontvangt; intusscben hebben dezell'dc verschijnsels

ook plaats, wanneer zij door divergerende 'stralen

gcliolTcn wordl. Hiertoe plaatsen wij, gelijk ia

fig. V, de lens B verder van den glaskegul dan des-

zclTs B. 1'. afstand beilraagt, en men zal evenzeer

een rcgt.itandig hceldje vcri.iijgcn, schoou de loop
' der stralen verschillen zal.
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aal dus wel geen verder betoog vereischen, dat

de beelden , die door hetzelve gevormd worden

,

regtstandig zullen zijn.

Mitsdien hebben wij een werktuig zamengesteld
,

dat de Tolgende eigenschappen vereenigl : hel geeft

Proeven hebben mij doen zien , dat de stralen , die

den glaskegel divergerend treffen , zoo zeer naar el-

kander toe gebogen worden , dat zij minder diver-

gerend, evenwijdig of convergerend naar de achterste

oppervlakte van dezelve gevoerd worden; in elk

dezer gevallen verlaten zij dezelve convergerend,

en vormen , kort achter dezelve een beeldje , dat

regtstandig moet zijn , omdat zich ook in dit geval

de lichtstralen tweemalen kruisen ; dit beeldje

vormt zich bij dezen toestel altijd digter bij den-

zelven , dan zoo de glaskegel convergerende stralen

ontvangt; zelfs kan het beeld, zoo de stralen in

den glaskegel convergerend worden , met de ach-

terste oppervlakte van dezetven te zamen vallen.

'

b) Zelfs een eenvoudige glaskegej zonder lens , kan

een regtstandig beeld geven , zoo desielfs voorste

kromming slechts zoo sterk is, of zoo dezelve

slechts zoolang is, dat er zich binnen denzelveneea

omgekeerd beeld vormen kan, dat meer dan B. P.

afstand van de achterste oppervlakte verwijderd

is> Ook dit hebben wij door proefnemingen be-

vestigd bevonden. Het spreekt van zelven, dat

zoowel de graad van kromming der oppervlakten

van den kegel en der lens, als bet Hchtbrekend

Termogen derzelve de verschijnselen wijzigen zal,

en dat het te bepalen zoude wezen, onder welke

omstandigheden , deze het volledigst plaats vinden»

'Wij hebben dezen arbeid , hoe belangrijk bij moge

zijn , als boven ons bereik , niet ondernomeni
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een beold der voorwerpen in derzelver waren sland
;

het behoeft niet naar den afstand der voorwerpen

gcrigt te worden ; men overziet mei hetzelve altijd

denzelfden hoek.

Wanneer men nu een zoo groot aantal dezer

werktuigen te zamen voegt , als gezamentlijk toe-

reiken om den ganschen gezigtskreits te overzien,

dan zullen wij door dergelijke zamenvoeging op

een gebogen scherm, eene afbeelding moeten krij-

gen , van alle verwijderde en digt bij gelegene voor-

werpen, die in den gezigtskreits liggen, alleeven

duidelijk en in hunnen waren stand ; deze afbeel-

ding zal als een mozaïk-wcrk uit vakjes bestaan

,

die aan elkander passen.

Het is bijna ondoenlijk , maar ook onnoodig

,

zulk een werktuig te vervaardigen ; de zamenvoe-

ging van twee afdeelingen is echter uitvoerbaar.

Leze heeft mij (}oor het geven van twee regtstan».

di»e en juist aan elkander passende beeldjes van

de wiiarheid van het gezegde overtuigd. Doch

de natuur heeft een werktuig, gelijk het bedoel-

de, inderdaad daargesteld, en dit werktuig is

hel zamengestelde oog der Insektcn. Dit zintuig

is uit een aantal afdeelingen zaïnengesleld, die alle

op verschillende punten van den gezigtskreits gc-

rigt zijn ; elk dezer afdeelingen bestaat uit de-

zelfde dcclen als ous werktuig. Een lensje in hot

huoruvlics, ovcrccukumstig mul uiis convexglas (1);

(1) Vcigïlijk ti^.U. eu Hg. Ili.
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achtervlakte ; achter den kristalkegel een glaslig-

chaam , OTereenkomstig met den afstand, die er in

ons 'werktuig bestaat tusschen den glaskegel en

het scherm ; eindelijk eene afdeeling der gezigts-

zenuw, die door het gedeelte van het scherm, dat

het beeldje opvangt , in ons werktuig vertegen*

woordigd wordt.

Onze zesde figuur is eene schematische voorstel-

ling van drie der beschrevene afdeelingen met den

loop der lichtstralen door dezelve. Wij vertrou-

wen , dat zij , na hetgeen reeds gezegd is ,
geene

opheldering zal behoeven.

Zoodanig is nu naar mijn oordeel in het algemeen

de inrigling en verrigling van het zamengestelde

insektenoog. Naar aanleiding hiervan konde men

de bijzondere wijzigingen onderzoeken. Gewis

BOude deze arbeid zich beloonen , doch uit hoof-

de van het omslagtige derzelve , wil ik hier slechts

eenige wijzigingen opgeven , op welke mijne theo-

rie van toepassing is.

Ten eerste is dezelve van toepassing zoowel,

wanneer de kristalkegels lang zijn
,

gelijk bij A-t-

tacus en Sphinx , als wanneer zij kort zijn, gelijk

bij Musea; want daar er alleen wordt vereischt,

dat er zich binnen den glaskegel op meer dan

BP. afstand van de achterste oppervlakte een om-

gekeerd beeldje vorme , kan zulks door eene zwak»

ke lens bij lange , en door eene sterkvergrootendo

bij korte kristalkegels veroorzaakt worden.

Even zoo kan eene meerdere ofmindere kromming
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der voorste oppervlakte des kristalkegels , tegen een

te geringe kromming van die der lens opwegen

;

zoo kan ook een grooter afstand tusschen glaske-

gel en lens veroorzaken , dat de eerstgenoemde di-

vergerende stralen ontvangt, en alzoo bij zeer ge-

ringe afmetingen en bij eeue zwakke lens echter

een regtstandig beeld geven.

Ten andere is mijne theorie, van toepassing in

een geval, dat bij Apus , de maskers van sommige

Ueniiptera enz. plaats vindt , bij welke alleen

kristalkegels , doch geene lensjes in het hoornvlies

aanwezig zijn.

Bij eerstgenoemden heeft de kristalkegel de ge-

daante, welke in fig. 11 is afgebeeld, en onder-

scheidt zich door eene ongewoon sterke kromming

der voorste oppervlakte, terwijl zij tevens zeer

spits uitloopt , waardoor hare achterste kromming

een zeer kort brandpunt verkrijgt; de bloote be-

schouwing dezer glaskegels is genoeg om te besef-

fen , dat hier het geval moet plaats vinden , hetwelk

wij in de noot op bl. 33 bij 6 vermeld hebben.

Indien er gevallen bestonden, die mij nimmer

zijn voorgekomen , dat de glaskegels aan de voor-

zijde concaaf waren, gelijk Will zulks bij Bom-

bus opgeeft , dan zoude het zien nog altijd moge-

lijk zijn , indien de couvexiteit der lens zoo veel

te sterker was , dan zij behoorde te zijn , bijaldien

de glaskegel convex ware geweest.

Eindelijk is het nog mogelijk , dat er geen glaslig-

cliaam aanwezig zij , en dat de zenuw zich da-

delijk uau den kiiilalkegcl hechte ; ia dat gevi^I
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zoude hel reglslandige beeld met de achterste op-

pervlakte des kegels in hetzelfde viak moeten lig-

gen ; dat zulks ook plaats vinden kan , hebben

wij in de aanteekening op bl. 38 bij a aangetoond
,

bijaldien de lens slechts verder van den glaskegel

,

dan deszelfs brandpunt verwijderd zij.

Voor dat wij de optische verschijnselen , die wij

beschouwd hebben , op de eenvoudige oogen der

Arachniden (1) toepassen , moeten wij herinne-

ren, dat alles, wat wij vroeger in dit Tijdschrift

omtrent dezelve medegedeeld hebben , door ons

bevestigd is gevonden , doch dat wij uitzonderen

hetgeen omtrent de spieren, die naar deze oogen

zouden gaan , door ons in het midden gcbragt is

;

(1) De eenvoudige oogen der zespootige gelede die-

ren komen ons ook voor, in de hoofdzaak over-

eenkomstig te zijn, met die der Spinnen, hoenrel

het glasligchaam bij deze schijnt te ontbreken.

Zulks echter is geen wezentlijk verschil, dochhoog-

stens als eene wijziging te beschouwen, want de-

wijl het gemis van dit deel (zie onder op bl. 45)

dopr een sterker lichtbrekend vermogen der lens

vergoed worden kan , kunnen de optische ver»

schijnsels daarom evenzeer als bij de andere een»

voudige oogen plaats vinden; maar dewijl het on«

derzoek dezer oogen zwarigheden oplevert, die mij

niet hebben toegelaten , alles met die zekerheid te

zien, als mij bij de andere mogelijk was, heb ik

gemeend , deze voor het tegenwoordige nog niet in

iiiiJQ opstel te moeten opnemen»
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wij stemmen even rondborstig toe, dat dit ecne

dwaling van ons was , als wij het overige staande

houden. Ook kunnen wij er bijvoegen, dat de

glaskegels in het eenvoudige oog der Schorpioenen,

die ons toen nog niet duidelijk waren, ons thans

door betere vergrootende werktuigen , gebleken

ïijn zonder eenigen twijfel voorhanden te wezen.

Wij kunnen dus hier volstaan met naar ons meer^

genoemd opstel in het vierde deel van dit Tijdschrift

Ie verwijzen.

Ingevolge hetgeen daarin verval is, is het een*

voudige oog samengesteld uit de volgende deelen.'

1°. eene groote biconvexe lens

;

2°. een concavo-convex glasligchaam , dat ge-

noemde lens aan de achterzijde omvat , en dat mij

gebleken is , eenen aanmerkelijk minderen diameter

in dikte te hebben dau de B. P. afstand der lens

bedraagt

;

3°. een groot aantal piramidaalvezels , overeen-

komstig met die der zamengestelde oogen. Deze

piramidaalvezels zijn zoodanig uiteenstraleude om
het glasligchaam geplaatst, dat elk derzelve op het

middelpunt der lens gerigt is. Zij geven den oog-

bol dcszclfs gedaante, en aan elke derzelve is eene

zenuwvezcl gehecht, die gezamentlijk de oogze-

'Buw vormen, welke den oogbol klokvormig om-
' vat , daarna als een platte band naar de herse-

nen gaat en kort voor dezelve wederom rond

wordt. Van den oogbol tot zooverre men dezelve

in de hersenen vervolgen kan, zijn ook deze

«enuwdrudun («lat , cu loopcn vobuuakt evenwijdig
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hevens elkander, doch ondergaan daarbij' eenc

éigendoinmelijke kruising, die nader zal worden

aangeduid. De piramidaalvezcls zijn overigens

,

vooral bij Scorpio , door eene groote hoeveelheid

pigment omhuld en van elkander afgescheiden,

zoodat men de binnen dezelve gelegene kristalke-

gels niet , dan na herhaald reinigen in water, qüIt

dekken kan. • c /,•

Uit het gezegde zai men . bemerken , dat het

verschil lusschen de zamengeslelde en de eenvou-

dige oogen niet zoo zeer in de bestanddeelen

,

als wel in derzelver schikking gelegen is. Bij

deze is slechts eene lens aanwezig , bij gene een

groot aantal kleinere, in een gebogen hoornvlies

bevat. Het gevolg hiervan is, dat bij de eenvou-

dige oogen de piramidale vezels convergerend op

de lens moeten staan om alle door die eene , lidit

Ie kunnen ontvangen , terwijl bij de andere

,

waaT voor elke piramidaalvezel een afzonderlijk

lensje is, deze divergerend om een middelpunt

geplaatst moeten wezen , hetgeen wederom ten ge-

volge heeft , dat de oogzenuw bij de eenvoudige

oogen , den ganschen oogbol , uitgenomen de lens ,

omval , terwijl zij bij de zamengestelde in het

middelpunt derzelve gelegen is. Overigens bestaat

er tusschen deze beide soorten van oogen geqn

enkel wezenllijk verschil , dan de reeds genoemde

kruising in de oogzenuw. Ook hebben de op-

tische verschijnselen bij beiden op dezelfde wijze

plaats; want het behoeft geen betoog, dat hier

de groote lens beurtelings voor alle piramidaulve»
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2els denzelfden invloed heeft , als a;inds de afzon-

derlijke lensjes , voor de afzonderlijke giaskegels.

Wij mogen echter het groole glasligchaam niet

'met stilzwijgen voorbijgaan ; zulks is in het een-

voudige oog aanwezig, omdat de groote lens nood-

wendig eenen langer B. P. afstand bezit , en de glas-

'kegels derhalve op grooteren afstand achter de-

zelve gelegen moeten zijn, dan zulks bij de zamen-

"gestelde oogen , waar de lensjes een korter B. P.

hebben, het geval is (1).

Inlusschen bestaat er ten gevolge van dezen gewij-

ligden vorm een belangrijk verschil in den toestand

Tan het beeld , dat de uiteinden der zenuwdraden

treft; want daar er slechts eene lens aanwezig is,

zal steeds, wanneer een voorwerp door eenvou-

dige oogen beschouwd wordt , het gedeelte van

hetzelve , dat aan de linkerzijde gelegen is , de

glaskegels en de zenuwvezels van de regterzijde

des oogs treETen.

Ware nu het oog even als dat der gewervelde

dieren ingerigt, en met het vermogen begaafd om
zich naar de onderscheidene afstanden der voor-

werpen te schikken, dan zoude hieruit niets dan

(i) Ook ontslaat uit dit glasligchaam, gelijk in mijn

vorig Opstel is beweerd, hij verveliing eene nieuwe

lenj; daarom was hel hij insekten , die niet vervel-

len, ook niet noodig ; zoowel bij hunne zamcnge-

«telde als eenvoudige oogen vindt men het niet.

Wat de Kreeften aangaat, deze vervellen, doch

bij hen is ook cene dikke, weeke massa voor de

glaskegels aanwezig.
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eene eenvoudige orakeering des tafereels , dat door

hel oog beschouwd wordt , voortvloeijen : hetgeen

geen grooter bezwaar zoude opleveren , dan het

omgekeerde beeldje ia die soort van oogen. Doch

genoemd vermogen bestaat hier niet ; het glaslig-

chaam is korter dan het B. P, der lens , terwijl

het bij de gewervelde dieren langer is; er zija

bovendien glaskegels voorhanden , drie omstandig»

heden , die het onmogelijk maken , om het eenvou-

dige oog met dat der gewervelde gelijk te stellen

;

men kan toch onmogelijk een duidelijk zien ver-

vrachten , zoo in een onbewegelijk oog de uit-

einden der zenuw vóór de kruising der lichtstralen

gelegen zijn , en op eenen afstand achter de lens , die

onveranderlijk is, terwijl die onveranderlijkheid

geene vergoeding in de eene of andere eigendomme-

lijkheid vindt. Integendeel , opdat het zien plaats

kan vinden , moet de zenuw verder dan het punt

der kruising gelegen zijn , en er moeten inrigtin-

gen bestaan, die dit punt van kruising altijd op

dezelfde plaats doen vallen , opdat de zenuwen

,

hoe ook de afstand der voorwerpen zij , door een

duidelijk beeldje derzelve getroffen worden. Aan

beide voorwaarden voldoen de glaskegels, op de-

zelfde wijze als in het zamengestelde oog : doch

uit derzelver aanwezen spruit eene verwarring des

beelds voort , die men aanvankelijk geneigd zoude

zijn , om als onbestaanbaar aan te merken. Onze

fig. VII. zal dezelve duidelijk maken. Zij ab cd
een voorwerp, dat zijne stralen in drie piramidaal-

vezels vallen doet, dan ontvangt de linker dezer
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TMels , de stralen van het regier deel c d des voor»

werps , de regier kristalkegel , die van het linker

deel ah, terwijl de middelste, de stralen van 6c

opneemt. Daar deze kristalkegels digter bij de

lens dan deszelfs B. P. gelegen zijn, zal er gee-

ne ganschelijke omkeering des beelds voor dezelve

plaats kiumen vinden ; doch de afzonderlijke ge«

deelten ab , bc, cd zullen ieder eene omkeering

binnen eenen der glaskegels ondergaan, bij dea

uitgang der stralen zal er nogmaals eene omkee*

ring plaats vinden , en het voorwerp abcd zal

op de uiteinden der zenuwvezels ah cd, bc , ab
worden afgebeeld ; alles zal daar dooreen liggen

en verward zijn.

Indien zich hier de zetel der gewaarwording

bevond, zoude zulks onmogelijk aldus kunnen

zijn ; doch daar deze in de hersenen en niet in de

uiteinden der zenuwvezels gelegen is, veroorzaakt

dcse verwarring geenerlei stoornis, daar zij door

eene eigendommelijke inrigling der zenuw opgelost

wordt. Eene nadere beschouwing van deze zal

ons leeren, dat bovengemelde verwarring bestaan

moet, zal er eene juiste gezigtsvoorstelling
, ge-

lijk aan die door zamengestelde oogen
, plaats

kunnen vinden. Men kan en moet toch aanner

men , dat de voorwerpen , als zij door eenvoudige

oogen worden beschouwd, eenen gelijken indruk

op het Sensorium uitoefenen, alsof dezelve door

zamengestelde oogen werden gezien, dewijl er an-

ders verwarring zoude plaats hebben bij die die-

reu , welke beide soorlcn van oogen bezitten.
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Wij moeten ons dien indruk wel als een beeld , als

eene afbeelding van het voorwerp vertegenwoor-

digen ; niet als of er zich inderdaad eene zooda-

nige op de hersenen vormde , zulks ware onge-

rijmd ; maar dewijl wij ,• ons eenen indruk moe-

tende voorstellen , niet anders kunnen dan ons

dien, als dat gene wat het meest met het voor-

werp zelf overeenstemt, als eene getrouwe af-

beelding daarvan, te denken. Doch niet slechts

zal de indruk door zamengestelde en eenvoudige

oogen dezelfde moeten zijn: zij zal in alles, zelfs

in de betrekkelijke rigling , overeenkomstig moe-

ten zijn met het voorwerp, dat dien indruk ver-

oorzaakt. Stellen wij ons deze als eene afbeel-

ding voor , dan zal deze reglslandig op de herse-

nen moeten vallen. Want moge bij de gewervelde

dieren een omgekeerd beeld alzoo ter gewaar-

ding kunnen komen , bij de insekten kan zulks

geen plaats vinden ; daar bij deze laatste de

indrukken , die de onderscheidene oogen geven
,

zich als de vakken van een mosaïkwerk tot eenen

algemeenen indruk moeten vereenigen , omdat

ieder der oogen, onbewegelijk zijnde, slechts op

een gedeelte van den gezigl«kreits gerigt is , en

afzonderlijke indrukken ontvangt, welke aan die

der naast bij gelegene als 't ware passen (1) , zoo

kunnen zij het voorwerp in geen' anderen stand

dan in deszelfs waren jegtstandigen op de her-

(1) Muller, Physiol. des Ges., S. 310—311.
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»enen overbrengen , zonder dat daaruit verwarring

ontstaat.

Dus staat ons ten slotte te bewijzen , dat in het

zamengesteld , zoowel als in het eenvoudig oog,

de indrukken der voorwerpen op de hersenen

inderdaad regtstandig zijn , niettegenstaande het

eerstgenoemde een regtstandig , hel laatstgenoemde

een omgekeerd en verward beeld op de uiteinden

der zenuwen vormt.

Bij de zamengestelde oogen hebben wij gezien ,

hoedanig de beelden der voorwerpen zich , als een

mosaikwerk , in derzelver natuurlijken stand op de

uiteinden der zeuuwdraden afspiegelen : daar deze

lijnregt tot de knodsvormige oogzenuw gaan ,

en in deze laatste geen kruising is te ontdek-

ken , en ook zij regt op de hersenen aanloopt

,

zal aldaar een indruk veroorzaakt worden
,

ge-

heel overeenkomstig met het voorwerp , waar de-

zelve van afstamt. Het laat zich dus hier gemak-

kelijk inzien, dat het voorwerp zich als het ware

regtstandig op de hersenen afbeeldt.

Bij het eenvoudige oog is eene naauwkeurige

kennis 'der oogzenuwen ter verklaring onontbeer-

lijk , en dewijl deze bij de Schorpioenen van die

der Spinnen verschillen , moeten wij ieder afzon-

derlijk behandelen, en zullen met eerstgenoemde

beginnen.

Reeds in mijn vroeger opstel heb ik eene eigen-

dommelijkheid der oogzenuwen dezer dieren in de

111. en IV. flg. der daarbij gevoegde afbeeldingen

aangeduid: te welen, dal de zpanvven der groote

BAT. Tijcscn». D, X. Si. I. 4
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middenoogen , die eenen platten band vormen ,

niet regtstreeks naar de hersenen gaan , i,iaar
, ge-

lijk ik dit in fig. VIII van het tegenwoordig oji-

stel uitvoeriger , volgens Scorpio eapensishfA» af-

gebeeld , behalve dat zij uiteen wijken om onder-

scheidene deelen lusschen zich door te laten , eene

ombuiging om zich zelven ondergaan, welke ver-

oorzaakt , dat het uiteinde der zenuw , hetwelk zich

in de hersenen inplant, aldaar eene juist tegen-

overgestelde ligging heeft , als waarin dezelve het

oog verlaat. £n daar deze zenuwen uit volmaakt

evenwijdige vezelen bestaan , zullen de vezelen , die

van de reglerzijde des oogs afkomen , »ich «et

die van de linkerzijde kruisen , en zich in eene om-

gekeerde orde als die, waarin zij het oog verlie-

ten, in de hersenen inplanten, waarvan het gevolg

zal zijn, dat ook het verwarde beeld , dat de uit-

einden dier zenuwen treft , als eeii, regtslandig

tafereel op de hersenen zal overgebragt worden.

Zij in fig. VII. A de lens; B. het glasligchaam;

C. de glaskegels; D. de zenuwdraden, alsdan zal

het voorwerp abcd, gelijk vroeger is aangetoond

,

als c rf , é c , ab de uiteinden der zenuwdraden

treffen ; deze zullen ieder hunnen indruk onver-

anderd overbrengen ; doch ten gevolge van der-

zelver kruising , zal
,
gelijk de figuur zonder nadere

verklaring toont , de orde weder hersteld worden

en de indruk zal als aö, bc, erf op de herse-

nen, geheel overeenkomsiig met het voorwerp over-

gebragl worden. Hetzelfde vindt plaats bij de

Spinnen; bij deze wordt de, aanvaiikelyk ronde
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«DUW in het miJden plat , en plant zich nader,

hand weder met een rolrond uiteinde in de herse-

nen. Dezelfde kruising der zenuwvezets , als bij

den Schorpioen is ook hier ontJeedkundig aan te too-

nen , doch om de afbeeldingen niet noodeloos te ver-

menigvuldigen , laten wij^ de uiteenzetting hiervan

achterwege. ..f.'jsil oh toot lio^, lol oo* |is

Er valt echter bij deze ietis op te merken, dat

ons belangrijker toeschijnt, omdat het het ontstaan

van eenen zamenhaugenden indruk door onder-

scheidene oogen , ontleedkundig bevestigt. Bij den

Schorpioen, in welken van elk der oogen eene zenuw

naar de hersenen gaat , zonder zich met die des

andereu te verbinden, valt het gezegde duidelijk

in het oog. Doch hier, waar de gezamenlijke ze-

nuwen der acht oogen, kort achter het tubercu-

lum , dat dezelve draagt , zich tot eenen verticaal

platgedrukten band vereeuigen , ziet men zulks

zonder naauwkeurig onderzoek niet in.

Vroeger heb ik gezegd , dat bij Mygalc de plat-

gedrukte zenuwband uit afdeelingen bestaat ; doch

daar deze vrij onduidelijk zijn , zocht ik eene vol-

lediger oplossing van het verschijnsel bij andere

voorwerpen, tot dat ik deze hel duidelijkst mo-
gelijk vond aangewezen bij eene soort van Mi-

rrommala , mij van het Rijks Museum , onder den

naam van Hl. alholineata
, goedgunstig toegezon-

den , in eenen alleruitmuntendsten staat van gaaf-

heid, waardoor ik de zenuwen gemakkelijk tot

aan de licrseueu vervolgen kon.

De acht oogen zijn bij deze soort bijna even

4'
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groot, en derzelver zenuwen verschillen bijna niet

van elkander in dikte ; zij zijn daarbij slechts los

aaneen gehecht, zoodat het mij gebleken is, dat

-alle oogen ronde zenuvïen afgeven» die, alle op

het vereenigingspunt zijdelings plat .gedrukt wor-

dende
,
gezamenlijk eeneu platten band daarslellen

,

en zoo tot kort voor de hersenen voortgaan , zich

daar weder uiteen begeven en tevens rond vvor-

den , en zich in deze in dezelfde o^de inplanten

,

in welke zij van die oogen afkomen, en wel op

de volgende wijze.

Het linker der groote voorste middenoogen (die,

welke bij Mygale de grootste zijn) geeft de bo-

venste afdeeling van den zeuuwbaud, en plant zich

aan de linkerzijde der hersenen vooraan in dezelve in.

-De zenuw van hel regier der voorste middenoogen

vormt de tweede afJeeling , en plant zich aan de reg-

terzijde der hersenen, op een overeenkomstig punt

als de vorige. Op deze volgt de zenuw van het linker

der achterste middenoogen , daarna die van het

regter, en zoo vervolgens, met dat gevolg, dat

de zenuwen der oogen van de linkerzijde , in on»e

figuur met onevene nummers geleekend , aan de

linkerzijde der hersenen , in dezelfde orde als de

oogen gelegen zijn , zich inplanten , terwijl aan

de reglerzijde hetzelfde plaats vindt; onze figuur

IX. geeft eenig denkbeeld van deze merkwaardige

inrigting (1).

(l) Hetzelfde hebben wij bij Epeira diadtina gevon-

den, hetwelk dus afwijkt van hetgeen Brandt en
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Doordien df zenuwen geheel van elkander zijn

afgezonderd , zal hel beeld van elk oog afzonder-

lijk tot de hersenen komen , en zijn deze oogen

werkelijk zoo geplaatst , gelijk men met Müllek.

mag Teronderstellen , dat zij te zamen den ge-

ziglskreits in zijn geheel overzien , dan zullen de

Toorwerpen , die zich in dezelve bevinden , alle

geregeld aaneengeschakeld ter gewaarwording

kunnen komen; dit blijke uil onze figuur X. Wij

hebben in dezelve de oogen der linkerzijde afge-i

beeld met weglating van het achterste der midden-

oo'geii , ten einde de figuur niet al te zamengesleld

en daardoor onduidelijk te doen zijn , hetgeen ook

gevoegelijk geschieden kon , daar wij hier slechts

RATzr.BURa in de Meel. Zool. afbeelden. Zulks is

te muur merkwaardig , dewijl hior de zijdeliiig-

sche oojcn zeer ver van de middenoogen verwij-

derd staan. Inliisschen is gezegde afbeelding in

7UO verre juist, dat zich de zenuwen van telkens

twee oogen tot eene zenuw vercenigen, en er dus

inderdaad slechts vier afdcelingen bestaan , die

eeiien platten band vormen ; de bovenste dezer

afdeelingen is voor de linker middeuougen , de

tweede voor do regter middenoogen, de derde voor

de linker randoogen , de vierde voor de regter

randoogcn bcsiejiid. Deze veiecnigiiig van twea

zenuwen veroorzaakt echter geene verwarring der

indrukken, daar zij uit evenwijdig loopcnde vezels

bestaan, die zicli onafhankelijk van elkander naar

de herscueu begeven.
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de horizontale uitbreiding van hef voorwerp be-

schouwen. Dit voorwerp zij de iijn abcd, m
het oog I. zal ïich het gedeelte cd omgekeerd en

verward als d' , e' afbeelden ; even zoo beeldt zich

io het oog II. het gedeelte b c als c' // , en in het

oog III. a b als h' a' af. Overweegt men nu , dat

de zenuwen , die van deze oogen afkomen , aanvan-

kelijk rond zijn , plat gedrukt worden en daarbij

eene halve wending ondergaan , daarna weder

rond worden en nogmaals eene halve wending

ondervinden , zoodat er dezelfde kruising van ve-

zelen als bij Scorpio , en dezelfde herstelling van

het verwarde beeld, plaatsvindt, en verder, dat

de zenuw van het bovenste oog boven die van het

tweede, en deze boven ilio van hel derde in de

hersenen zich inplant , dan zal eene eenvoudige

beschouwing onzer figuur beter dan vele woorden

verklaren , hoedanig de indruk van een voorwerp

,

«choon het zich in onderscheidene oogen bij ge-

deelten afspiegelt , echter als een zamenhangend

geheel, en in zijnen waren stand, ter gewaar-

wording komt.

En hiermede vermeenen wij te hebben betoogd

:

Dat het verschil lusschea de zamengestelde en

eenvoudige oogen , slechts in onbeduidende wijzi-

gingen , van eene en dezelfde inrigting bestaat.

Dat er werkelijk lensjes van een zeer kort brand-



65

punt 'm het zaïnengeslelJe oog der gckorvenen be-

sla:ia.

üat in beide soorten van oogen glaskegels voor-

handen zijn , welke veroorzaken, dat het insekten-

oog, niet tegenstaande deszelfs onbewegelijkheid,

op onderscheiden afstanden steeds even duidelijk

kan zien.

Dat er in de zamengestelde een regtstandig beeld

wordt gevormd, hetwelk zonder kruising der vezelen

van de gezigtszenuw , regtstandig op de hersenen

wordt overgebragt ; doch dat er bij de eenvou-

dige oogen daarentegen, eene duidelijke kruising

der zenuwvezelen is waar te nemen, waardoor

het verwarde beeld , dat zich in die oogen vormt

,

Oük regtstandig de hersenen treft.

Ten alotle zij het nog vergund , opmerkzaam te

maken op de iurigting, dieDücÈs, in zijn Trailé

de Pht/siot. r.omp. I. p. 317, bij het oog der iSe-

piae heeft doen kennen, en op plaat V. fig. 79

en H) heeft afgebeeld Ook hier vinden wij

eene lens , een glasligchaam en piramidale vezels,

aan welke zich kruisende zenuvvdraden gehecht

lijn. Ik ben niet ia de gelegenheid deze oogen

te onderzoeken; doch mogl het zich bevestigen,

hetgeen ik vooronderstel, dal de piramidale vezels

in dat oog iloorschijncnde deelen
,
glaskegels, be-

vatten , dan zoude hetzelve eene trclfende over-

ccnsleinming doen zien met het eenvoudige oog

der AiuchniUun , zoo als ik dut heb doen keu-
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nen ; en er ware eene groute schrede gedaan , otn

in de onderscheidene vormen van het zintuig des

gezigls , overeenkomst aan Ie tooiien , dd4r , waar

men thans verschil en niet te verklaren afwijkingen

meent te zien.

He/ Joppe,

November 1842.

Bijvoegsel oj) bl. 37 , reg. 3.

Overigens is de oorzaak , dat genoemd werktuig de

beelden der voorwerpen, welke derzelvcr verwijdering

ook zij, allijil op denzelfden afstand achter zich vormt,

in de volgende belangrijke omstandigheid te zoeken,

dat hetzelve alleen de bijkans evenwijdige stralen, die

kort langs bet centrum der lens i;aau , dooilaat; terwijl

de veel meer uitééuwijkeude laudstraleu onderschept

wurdeu.
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DEENCEPHALARTOLEHMAMl, Echl.

AD VIHÜU CI.A&ISSIMVH

FR. ANT. GUIL. MIQUEL,

AKIMAbVERSIOnES MITTIT

GUIL. HENR. DE VRIESE.

Ne mireris, vir amicissime , me scribere de Cy-

cadeis, in quibus pertractandis Tu nuper egregiam

posuisti operam (1), pauca his annotatiunculis,

quibus Bonnulla quae familiani Cycadearum spe-

ctaat pro viriutn modulo illustrare cupio , sunt

mihi praemitteuda. Etenim videor inihi facile

posse conirahere temerilalis culpam ,
quasi len-

tanti ea quae a Te scripta sunt, emcndare aul au-

gere. Quare, ut recte de hac qualicunque judices

scripliuncula , in memoriam revoccs , quaeso, ea

quae antca de eodem argumeuto publici feci ju-

ris (2) , tum vero cogites me saepius Tibi decla-

(1) Monographia Cycadearum. TraJ. ad Rken. forma
foUi. 1»42.

(2) yllgtin. Kumt- en LttUrb. N. 5. 1837. Tijdickr.

voor Kat. Oe^ck. IV. 409. V. p. 187. ^/n«. d. Sc.

Xttl. (Hul. n. tier.) p. 151. Vol. X. — ImlUuut
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ravisse , per plures annos me ordinem illura puU
cherrimum at diflicilem Cycadearum, qui Te adeo

deleclavit, inter primas etiam habtiisse otii deli-

cias.

Obtinui deinceps , in his rebus , sludiorum suc-

cessus , non plane quidem , ut videlur , spernen-

dos. Quae vidi et indagavi
,

partirn mecum ser-

vavi
,
partim breviter evulgavi (1). Ab iis vero

publice edendis abstinui , conscius te in paran-

da operis alicujus de eadem tribu editione ver-

sari. Praeterea metuebam , ne forte duplex ea-

rumdem rerum ab utroque nostrüm usus , alteru-

trius laborem minus ulilem redderet. Caeterum

etiam dissensionis non deërat opportunitas , a qua

exiguum numerum eorum praeserlim qui in nestra

pntria rem herbariam excolere student
,
praestat

dbslinere , ne ejusdem imperiti quidam
,
qui nescio

quam circumforaneam ex ephemeridibus passim

decerptam neque ex proprio penu depromptam

jactaut doctrinae speciem , in convenliculis atque

confabulationibus rideant atque dijudicent e^
,
quae

ne extremis quidem gustaverunt labiis. Fuit antea

de paucis Cycadeis, Encephalarlis quidem , utrique

nostrum diversa opinio , quas ego species pecu-

versl. en meded. van het K. N. Inst. over 1841.

p. 217, Eetiige opmerkingen aangaande den stam

van Cycas circinalis, voorgelezen in de Verg. der

Kerste Klaise , op 7 Api il 1842.

(I) Breviler de lioc argiinicnto nonnulla commuoicavi

cuni prima clasbe lustituliouis l'icgiae.
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liares conslilueram , Tu vero leviores a specie qua-

daiti alia modificationes , quas varielates dicunt

botanici ,
pronuntiaveras. Cujusmodi haud indig-

nae dissensiones (quae nee lites sunl , neque bella

dici debent) in hac familia plantanim, uli etiam

in reliquis omnibus plantis ordinandis, non nisi

indefessa plurimorum speciminum comparalione

toliuntur, turn vero etiam singulorum curiosa evo-

lutionis omnium parlium pervesligatione.

Quae quidem sentiens , seduio semper comparare

studui varia in hortis nostris et Anglorum iis
, quos

hoc anno visitavi , specimina , quorum maximam

mullitudinem adspexi in dilissimo horto Loddige-

811 ,
qui est in vico Hackney non procul ab urbe

Londino. Loddigesii, viri de cultura plantarum

exolicarum meritissimi , iusigni benevolentia , mihi

licuit omnium speciminum plantarum ab Ulo cul-

tarum frondes decerpere
,
quas cum speciminibus

meis comparavi et quorum nomina cum Viro hu-

manissimo communicavi , quas vero lubcnler Tibi ,

hodic p ura comparandi auxilio habenti , offero et

cedo et de quibus ego, Tuo opere jam evulgato,

scribere nee volo nee possum , ue actum ab alio

opus agere videar.

In phylacio calido Horti Amslelodamensis , ante

tres annos , floruit planta Tibi cognita , Enceplta-

larlos Lehmanni , cujus florem masculinum colo-

ribus naturalibus delineatum Tibi obtuli cum ver-

sabaris in scribenda Moiiograpbia Cycadearum.

Quod , quamquam jam coinmeinoraveris in illo

Opere , lamcu iiaud ubs re c^jsc duco de iiu-
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jus floris evoliilione breviler exponere
,
quo totius

plantae , masculinae quidem , habeatur historia

quoad ejus fieri potest absoluta.

Haen planta diu fuit servata in Horto nostro,

nomine Zamiae (jlaucae. Cycadeae pleraeque in

Qmnibiis bortis' botaiiicis male denominatae fue-

runt usque ad tempus quo I.Ensi^KKDS, nobis ami-

cissimus, opusculum edidit (1) in quo primum

melius descriplae sunt plantae Cycadeae Africae

nieridionabs.

Gollala planta cum descriptione Lehmanniana

,

constitit mihi novam illam esse eamque rarissi-

mam et pretiosissimam specietn , ab EoKtoso Za-

miae Lehmanni nomine indicatam ,
post vero

,

constituto genere ^nce/^Aa/ar/o,^.ZeA»«awM2 nomi-

ne dictam. Qnod confirmalum est cum borium nos»

Irum anno f:iDiacccxxxvi visitaret LE^MAs^us.

Habet baec planta caudicem fere globosum,

laele brunneum
,

glabrum ; diameter transversa

ae(juat pollices undetriginta , longitudo pollices

viginlisex et dimidium. Specimen a Leumahho (2)

descriptum offert caulem elongatum , cylindricum.

Partes, e quibus in nostra planta oriunlur frondes,

tumidaesunt, latioresque quam longiores, superne

parum arcualae, basi obtuse-angulatae ; nonnullae

(IJ J. G. C. Leiimann, de planlis C'ycadeis piaescrtim

Afiicae australis {FugUlm sextus pi. nov. et minus

cognit.) 1834. p. 14. Allgan. GarUnz. von Oxro
u. UiETR. 1S33. Nu. 20. p. 158.

(2) Jllgcm.Garf.i.a.pl
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cicalrices frondium lapsariim hasi obltise-angiila-

tae triangulares aut sub-rhomboïdeae ; omnes

marginibus dense lanatae.

Frondes, uti in omnibus planlis Cycadeis, spira-

Kter in Irunco dispositae, pinnatae, metrum dimi-

dium ad integrum usque lon^ae. apice plerumque

quodammodo incurvatae : rliachis ad basin supra

planinscula , infra teres , in apice tereliuscula ; fo-

liola ad locum quo conjunguntur cum rhachi basi

lineola distingueuda, sub-aiticiilata, juxta cogni-

tas lapsus foliorutn leges decidua , opposita 'vel

siib-opposita , lanceolala , et lineari-lanceolata
,

polliccm lata , decem ad duodeviginli pollices Ion-

ga
,
glauca

,
pruinosa. In junioribus speciminibus

,

qiialia obtulimus Horio Regio Parisino aliisqiie,

fere constanter vidi frondes inferiori latere foliölo-

nim uni-, bi-, tridentato. Hodie specimen majus

e caudice subterraneo profert juiiiorem plantam

foliolis apice tribus spinis instructam , latere vero

bidentato.

Vir amicissimus F. L Spmtgbrber plantam
, quod

florem et caetera alia altinct, noslro specimini om-
nibus nuraeris similem , ante triennium vidit in An-
glia, in IVoburn-Abheij , cnjus foliola adiilta om-
nia erant unidentata. Nisi plane eadem quae
nunc • nobis indicatur species, certe eidem pro-

xima erit «istimanda. Transeo ad descnbendum
florem.

Perquam notiim est Cycadeas plantns rariiis

florescere in hortis , nee conspici flores nisi in iis

speciminibus, quae vetusliora sunt atque robuslio-
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ra , qiiod valet maxime de plantis horti Caesarei

Sclioeiibruuneiisis , inquem quaejam ante saeculum

translatae sunt plantae Cycadeae, dicunlur quo-

vis fere atmo producere flores. Foret quidem ope-

rae prelium de Cycadeis florenlibus colligere omnes

adnotatioues , quae jam plurimae exstant , quem-

admodum Tu jam inchoavisti , alque siniul ip-

sos spadices apta ratione couservare. Hac tandem

ratione finis imponeretur dubitationibus magis mi'

nusve justis, qiiibusnonnullae species premi videntur.

Fuluri et in trunci apice reconditi floris prae-

sentiam Juuio mense ineuute anni cioiocccxl

suspicati suaius ex peculiari tolius praegnantis

quasi et brevi parlura editurae plantae habitu at-

que froudibus omnibus retroflexis. Hanc apicis

intumescentiam comitabatur bractearum e basi

latiore in apicem tenuissimum filiformem elonga-

tarum , imbricatarum , fusca lana tectarum major

numerus. Ex harum omnium a se invicem tandem

secedenliiim vertice apex coni masculiui protru»

debatur, primum spicae denudatae Maydis colo-

rem flavescentem , mox vero cuicumae , tandem-

que brunneum aut rubiginosum exiiibens. Increvi'

conus masculinus usque ad ineunlem raensem Oc-

tobrem, quo flacGessenlcm pedunculum pondero-

siorcm atque in latus declinantem rescindete con-

stitui et in usum servare. -ia nnur

Nondtim perfectus conus secundo evolutionis

mense erat ovatus , viginti pollices longus , alque

decera lalus ; facies exterior brunnea erat , squa-

mai'um pars interior virescebat.
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In adulto cono una cum pedunctilo longitudo

erat pollicum triginta trium , diameter trausversa

ia medio duodecim constabat poliicibus.

Peduaculus crasaus , brevis , viridis , sectione

transversa in medio circulum refert e fasciculis

vasorum , maxime annularium composilum , reli-

quam vero partem conteitum monstrat raullo mu-

cilagine alque materia amylacea plenum
,
plurimis

denique crystallis conglomeralis
,

quas glandulas

cryslailinas phytotomi dicunt , refertum.

Conus ipse gtaberrimus, oblonge - conicus constat,

sqiiamis rhomboideo-peltatis , parte lenuiore an-

gustioreque basi axi communi , ordine spirali , ut

in strobilis Coniferearum ', alHxis. Pars apicalia

( rhomboidco-peltata ) in peripheria est ceraceo-

alba, in medio brunneo pigmento adspersa. Squa-

marum majorum latitudo fere est pollicum quin-

que , diameter longitudinalis fere pollices duos a^-

quat.

Autherae dorso squamarum insidenl, basi inae-

quales, albidae, aggregatae , numerosissimae , uni-

loculares, altera extremitate aiüxae, rima longi-

ludinali deliiscentes. In bis quidam eandem quara

Tu slructuram agnovi peculiarem, qiiam etiam vidi

iu Ëncephalarto caifro , Euc. Alleiisteinii et aliis ,

quos mihi licuit cxaminare. Vidi nimirum cellu-

las plane fibrosas, quas Tu etiam indicavisti (1).

Erant hae ccllulae picraeque irregulares, aliae re-

(1) Monoyraphiae, p. 16,



64

recliusculae, elliptico-oblongae , curvatae, omnes

utraque extremilale acuminatae.

Pollen est formae ovatae , fere seminis hordea-

cei figiirae , in medio longitudinaliter duabus line-

olis, plerumque conliguis, rarissime discrelis utrAque

extremilale discedentibussulcatae. Dimensionem, ope

microscopii Plössliani , investigavit Vir amicissimiis

J. YAH OER Hoeve». Ego idem feci ciim eo Che-

Talierü. Utraque commensuratione idem fere de

diametris conslilit , longiludinem scilicet fere ae-

quare g'5— ^'5, latitudinem vero ^ij — j^^ lineae

Parisinae. Accedere videlur forma pollinis ad

eam plantarum miiltarum Monocotyledonearum

,

quamquam tarnen Cycadeae, ni fdllor, propiores

»unt Conifereis.

Sequentis anni mense Seplembri
, juxla partem

superstitem pedunculi , nova prodierunt folia, quibus

ejusdem cicatrix lateraliter est protrusa. Fuit igitur

in cono florifero evolulio terminalis, quam inse-

cuta est lateralis foliorum evolutie
;
quae res milii

animadversione digna atque non plane negligenda

esse videtur in bis plantis ordinandis. Dum haec

scribo , locus vulneris partis absoissae conspicitur

juxta interiorum , id est summorum , foliorum coro -

nam. Ejusmodi lateralem novarum partiura ortum

atque evolutionem in Cycadeis saepe caussam suam

in flore praegresso habere non improbabile est. In

ramos abire nonnullorum caulium Cycadearum

apiccs , ex iconibus Rbeboii a Drakekstein licet

efficere , et constat porro observatione aliorum au-

ctorum. Reiatum quoque legimus ab Anglo
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J, Morsis (1) nonniiilas Zamias(?) aptas essequae

caulem dividant in duas tresve gemmas terminales.

Floruil ante aliquol annos in horto Regio Ke-

wensi Cycas circinalis flore masculino, cujus cau-

dex unum metrum et quartam partem metri lon-

gus seplemdecimque pollicum diamelrum habens,

post florem duas produxit gemmas in apice , ex

quo tempore bifurcalus est.

Superest , ut pauca moneam de appendicibus qui-

busdam radicalibus, quas in hac specie quidem

pulcherrimas , at in omnibus omnino , quotquot vidi,

Cycadeis , obvias animadverti. Has primum , ni faU

Jor , indicavil C. H. Schültz , physiologus meritissi-

mus , et Tu quoque in monographia tua (p. 6) de-

scripsisti , ego etiara ante aliquod tempus exhibui

Primae Classi Regiae Institutionis (2). In his pro-

ductionibus radicalibus plano-compressis botryoi-

deisque structura parlim est parenchymatosa e cel-

lulis constuns formae et magnitudinis satis indeter-

minatae, inlerioribus quidem majoribus et majora

eliamintcrstitia (?) Iiabenlibus, periphaericis quidem
majoribus. Ilaec interstilia eadem esse spatia ar-

bitror, quae Morresus aliique viderunt in foliis

atque ductus gummiferos vel receptacula succorum
eecretorum dixerunt (3).

In mediis dictis expansionibus sunl fasciculi

(1) Remarhs upon the recent and. fossil Cycaeleae. By
i. MoBHu, Esq. in Journ. oj A'al. HiU.

(2) Het InUiluut, p.93. 1841.

(3) Buil. de VAcad. Royale de liiuxelles, VI. N. 8
Meyem, Phys. I. 317.

HAT. TIJDICHB. ü. X. St. 1, S



paüci vasorom pleromque annulatoruni
, qüi ét

éarum trunco communi in omnes expansiones sive

parles tenuiores demitluntur,

Has parles appendiculatas nequaquam suctioni^

organa esse , oirnies qui eas observaverunt , facile

mecum facient. Radicellae enim aliae vere su-

ctoriae , iis aliarum plantarum plane similes , ia

omnibus Cycadeis reperiuntur. Cogilanli vero mihi

quidnaoi verosimiliter significent hae inlumescentiae,

haud improbabile visum est , earum originem esse

quaerendam in succis propriis qui dicuntur ,
quï

in hasce exlremas apiculas fibrarum deponunlur

e caule el ipsa radice demissi
;
quam opinipnem

plurima argumenla firmare vrdenlur. Nucleorum

cellularium, a ScnLEioENio recenter expositorura

et in partibus lenellia , in quibus initium est organis»

mi , reperiendorum , ne vestigia quidem vidi. Cellu-

lae, ufi omnes fere rhizomalis atque caudicis etiamf

epigaei contextus , sncco mucilaginoso
, globulisque'

amylacëis sunt repleti
;
quibus accedunt

, jam ante'

indicatae, glandulae cryslallinae Meteho, üngeko

aliisque dictae, quae constant crystallis in nucleum

quemdam communem agglomeratis. Neque eliam

rhaphides plane solent abesse. Porro , voluraine

quidem continuo augentur, nulli vero caelerunï

inserviunt propriae fuaclioni. Quae quidem 'om-

nia indicare videntur stalum succorum in his par-

tibus perfectum atque -plane elaboratum. Haeé'

vero omnia illis partibus pcculiaria , in veris radi-

culis sucloriis, non ita solenf deprehendi. Pra-

babile videtur materiam gummosam alia^que sub-
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Jtantias , (jiiibus haec siructura repleta est , ad as-

sitnilatos , quos physiologi dicunl , et perfectos suc-

cos e caule descendente* debere referri.

Ne iongiores sint anhnadversiones quam hic pnr

esse videlur, nuiic subsisto. Si haec non displi»

ceaut , de aliis , quae ad strü'cturam pertinent , rn

posterum fortasse meliora el dignïora medilabor,

si per vitam et otiura licebit.

Scripsi , in Horto Botanico Civïtairs Anaslelotla-

teenas, mênsé Oèlobri, anni CIDDCCCXUt.



DE CYCADEIS LODDIGESI ANIS.

EPISTOLA

AO ViR. Ct. G. H. DE VRIESE,

QÜAM SCKIPSIT

FR. ANr. GÜIL. MIQUEL.

Foliola Cycadearum , Tua industria , Vir ami-

cissime ! in ditissitno ac celeberritno horto Loddi-

gesiano carpla , luaque benevolentia milii tradita

,

gratus nunc Tibi reddo , diligenler examinata et

cum speciminibus Herbarii mei tam siccis quam

pictis comparata. Annotalionibus mcis addidi ob-

servationes ,
quasTu in ipso illo Horlo scriploman-

datas mecum simul communicasli. Laetor , non

absquescienliaeemolumento bas disquisitiones esse

inslitutas , tum diminuendo infelicem illam syno-

nymiae confusionem , tum nunc primum descriptis

formis quibusdam plantarum Cycadearum
, quae

hucusque botanicorum aciem effugiebant. In enu-

merandis luis speciminibus ordinem sequor eundem

ac in Monographia Cycadearum , a me olim con-

scripta.

1, CrcAs ciRcr>ALis LiTfW. — MiQ. Monogr.

p. 27. — Catalog. Loddig. N». 161 ! — Foliola
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14—18 Cent. longa, li lata , tenuissime acumi-

nata , non puugentia , versus basin parumper con«

tracta parumque decurrenlia. Stipes teres , spi-

nulosus. — Huc eliam pertinere yidelur ejusdem

Catalogi « Cycas foliolis juxla rhachin

decurrentibus , slipite spinoso." Foliolum 30 cent.

£ere longum, li latum, acuminatuni, basi parum

conlracla decurrens ; nervus medius versus basin

Talde crassus iMraque prominens.

2. Ctcas glauca HosToa. — Miq. /. c. p. 30.

—

Catal. Loddig. N°. 162!

3. E11CEPHA1.A.ETOS PDitGEHS LEnm, — Miq. /. e.

p. 42. Zamia ocoidentalis Catal. Loddig. W,
177 ! Oplime quadrat cum specimine authentico

herb. Willdenoviani , J. c. descripto. Foliola op-

posita
,

juuiora laete viridia , reiiqua obscure vi-

ridia, 12— 14 cent. longa, 6 mill. lata. — In

pbrasi mea 1. e, itaque corrigendum : « foliolis

alternis oppositisve."

4. EncEPHALAaTOs tbidehtatds Lebh. ^ Miq,

/. c. p. 45. Tab. 17. Zamia ocoidentalis Catal.

Loddig. N°. 177! et Zamia unidentata ejusd.

tine N^. 1, — Prae reliquis polymorpha. Foliola

(If'. 177) 10 cent. longa, 4 mm. lata, linearia,

coriacea , nervis 5—6 , marginibus subrevolula
,

apice bi-lridenlato-spinuloso. Zaniiae uuidentatae

Hort. Lodd. foliola 7 cent. longa , vix 3 mm.

lata, apice spinuloso-bidentala, compagis lenuio-

rii, certo plautac juvenilie.



5. El»CCPHAl,\«TOS ELONGATUS LeHM. — Ml^.

l. c. p. 46. — Zamia pungens Catal. Loddig,

N°. 165! Unum foliolum infra medium longius-

cule unidentalum , quod el in specitnine Horti

Rolerod. aliquando accidit. Cpuf. Comment,

phylQgr, Tab. XIII.

6. EncEPnAHRTOs Lehmaski Eckl. — MlQ,

/. c. p. 47. Sine numero in Hort. Loddig.

7. EnCEPnALAHTOS BBACRYPBTLLDS LbHH.

MiQ. /. c. p. 49. Zamia cycadifolia Cat. Loddig,

N^. 175 !— Conf. iconera cl. de Vriese , in Tijdsch.

V. nat. Geschied. T. IV. Tab. VI. fig. A— E. et

Tab. VII. fig. a-f.

8. EHCEPJIAIABT03 AlTEHSTKlmi LeHH. MlQ.

/. c, p. 51. Icon, in Lbhm. Pugiil. VI. Tab. III

et IV. — Zamia spinosa Cal. Loddig. N°. 173!

9. Ekchphal&rtos caffer Lbhm. — Miq. /. c.

p. 53. Zamia elliplica Cat. Loddig, N°. 173!

10. ESCEPHAIARTOS LONGIFQIIÜS LpHM. — MlQ.

/• c. p. 54. Zamia caffra Cat. Loddig. N°. 169 J

et E. pungens ejusd. 0°. 165 !

11. ENCEpnAtARTOS lASüGIHOSDS LehM. MlQ.

/. c. p. 56. Zamia korrida Cat. Loddig. N°. 166

!

Foliola tanlummodo paullo angustiora quam ia

«pecimine authenlico, sed alioquin non diverse.

12. Encepbalartos iahügihosüs, var. tridbvs

lli.ij. l. c. p. 57. Zamia iridentata Hort Loddig. /
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DiSnles solunimodo aliquateuus breviores qaam iit

jneis speciminjbus. Foliola 12— 13 cent. longa
,

2—2| lata, dentibus borizontalibus ^ cent, longis.

13. EncEPHAMaTOS borridds Leh».' — Mig.

l c. p. 57. — Cal. Loddig. N°. 166 ! Forma ty-

pica,

14. EiicEPn. HOBKiDDs , var. LATiraoKs Miq.

/. c. p, 59. Enceph, Aquifolia Ca(, Loddig. N".

167!

15. Zahia mdbicata Wiild. — Miq- /. c. p.

65. Tab. VII. Varielas obtositolia Miq. —
Rhachi spinulosa piiisque brunneis adspersa, foli-

plis anguste oblongis subspatulalis obtusis coria-

ceis ,. Lade ab f alt. a basi ulrinque spinuloso-

scrratis. Syn, Zamia, lati/afia C'alal. Lodd,

N'. 187 ï

Slipes rhachisquc parum spinulosi , spinulis bre-

vibus irregulariter dispositis , pilis brunneis inter-

mixtis. FoHolum anguste oblongum , obtusum

,

versus basin non subito angustatum ,
parum inae-

quilaterale, 12 cent. longum , 2^ supra medium

latum, coriaceum , crassius, nervosum nervis circi-

ter 30; serraturae ad 4 cent. a basi incipiunt, in

utroque margine aequales, versus apicem sensini

confcrliore» , in apice ternatim quinalimque ap-

proxinialae, hinc foliolum apice fere biserralum,

durac, l.icves, corncae, obtusae, crecto-palenles.

(Julor pallidc vjridi^.
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Differl a specie: foliolis minoribus , magis coria-

ceis , obtusis , nee acuminatis.

16. ZaMIA IWTEGRIFOtIA AlT. MlQ. l. C. p. 67.

Cat, Loddig. 183 1

17. Zamia uedia WiLiD. — MiQ. /. c. p. 68.—
Cat. Loddig. N°. 1821 Foliola speciminis Loddi-

gesiani paullo latiora ac in specimine Herbarii

Willdenoviani , et ad marginem superiorem magis

serrulata, 11—14 cent. longa, I;— 1 cent. Smm.
lata.

18. Zamia Loddigesii Miq. — Caudice

rhachi subspinulosa , foliolis erecto-accumbentibus

,

lanceolatis, versus apicein attenuato-acuminatis

,

basi coutractis (fere duodecies longioribus quam

latis) coriaceis , utroque margine , inde ab \ alt.

a basi , remotius , versus apicem confertius spinu-

loso-serrulatis , (nargiuibus subrevolutis.

Syn. Zamia serrulata Catal. Loddig. N°. 184!

. Caracasana ejusdem. N°. 185

!

Habitat in America, an in Caracasana?

Ab omnibus , quas novi speciebus , evidentissi-

jne differt
;
quoad foliolorum formam ad Z. me-

diam et Z, debilem e longinquo accedit , sed

compage et serraturis Z. muricatae similior. Fo-

Jioiis in hoc genere longissimis, rigidis , acute

serrulatis , versus apicem valde allenuatis , ad jha-
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chin accumbentibus , inter congeneres valde in-

signis.

Rhanhis subspinulosa. Foliola ad rhachin erec-

lo-accumbenlia , 19 cent. circiler longa , IJ—

l

cent. 8 mm. lala , elongato-lanceolata , subinae-

quilateralia , basi angustala , inde a medio vel \

jam alt. sensim attenuata acuminata , coriacea,

nitidula , nervosa , nervis in pagina inferiore pal-

lidiore magis prominentibus , 22—27 circiter, hic

illic bifurcatis; marginibus parumper incrassatis

subrevolutis ; serraturae inde ab \ all. a basi,

(subinde in uno margine altius ac in altero , ali-

quando ad eandem altitudinem) incipientes , spi-

nulosae , corneae , durae ,
pungentes , sub lente

oblusiusculae, 1 mm. circiter longae
,
primum re-

motae, 2j—If cent. distantes, versus apicem con-

fertiorea demuraque confertae , 1—If cent. distan-

tes et paullo longiores.

19. Zamia. pdmii.a Linx. — MiQ. /. c. p. 69.

Zamia debilis Calal. Loddig. N°. 173! Exuni-

co foliolo non tuto extricanda , sed Z. pumilae

proiime aflinis et vix nisi foliolis brevioribus di-

versa. Certissime pro Z. debili nou habcnda.

20. Zamia DEBILIS WiLLD. MiQ. /. c. p. 71. Tab.

Vlll. fig. 13. Zamia j/iunifera , foliolis elon-

galis paliolis non spinosia Calal. Loddig,

K°. 181 !

Sp( cimen Loddigcsianum oplime quadrat cum
co qiiod 1. c. dcicripsi, in iusula Pavonum culto;
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solummodo foliola apice paullo evidentius serru»

lala, 12—14 cent. longa , vix 1§ lala , serraturis

jn margine paulisper incrassato utrincjue pro^^e

ad apicem inque eo circiler 6

—

8,

Scripsi Roterodami

m. Novemhri 1842.



ANIMADVERSIONES

HERBARIUM SURINAMENSE,

QUOD IK COLOHIA SUKI ir A HB H8I

LBGIT H. C. F O CR E,

A VCTOBX

F. A. G. MIQUEL.

Cacteae.

1. Rhipsalis Cassytha Gaertn. — Crescit in

trunco Mangiferae pr. Paramaribo, Aprili cum

baccis maluris (1).

PoaTCLACCBAB.

2. Sesuvium acutifolium. Foliis anguste Ian«

ceolatis vel spathulato-lanceolatis basi angustatis,

apice acutis, planis, pedunculis f folio breviori-

bus. — Crescit in maritimis , Matappica , Decemb.

cum maturis capsulis.

S. Poriulacaslro L. et S. longifolio W. DC.

Pr. Ilf. 453. afüne. Caulis crassus succulentua

(1) Nullac Melocacti, Echinocacti aut Mammillariae

fpeciss in Surinamo crescere videatuT;
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teres , ad nodos ae([u;ilis , sed superne cilo angus-

tatus , seinipedalis, 8 mm. inferne crassus; inter-

nodia 3—5 cent. longa. Fulia opposila crassa

carnosa-lanceolata , basi in petiolum quasi con-

tracta, sed rectius sessilia dicenda , apice acuta, sed

sub lente apex ipse obtusiusculus ; integerrima ,

sub lente repandula , nervo medio venulas vis con-

spicuas ad marginem non perlingentes emittente

;

majora 5 cent. longa ,
5—7 mm. versus apicem

lala, alia raiuora , breviora et angustiora. Flores

axillares solitarii
;

pedunculi If cent. longi, ver-

sus apicem haud incrassati. Calyx fructifer l

cent. longus, campanulatus; laciniae lalo-lanceo-

latae , acuminalae , erecto-palentes , marginibus

membranaceae. Capsula calyce brevier eoque

inclusa, quinquelocularis, fragilis, dissepimentis

et parietibus lenuibus. Semina plurima , subco-

cbleata , compressa , testa laevi niteate atro>plum'-

bea.

3. MüUugo Schrankii Sering, in DC. Pr. I,

391. Semina nitidula fusca , cochleata , striala.

—

Crescit in maritimis ad Matappica , Becemb. fructif.

PHYTOLACCEiE.

4. Phylolacca bogoiensis H. B. K. — Suri«

nami frequens. Conf. Miq. Sert, exoiic. Tab. 3.

Malvaceae.

5. Pavonia rar.cmosa Sw. Tl. Ind. ore. H.

1215. DC.Tr.I. 443. Tav. spicata Gav. üis. IlI.
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Tab. 46. fig 1. — Crescil ad fl Surinami inf. in-

Ier frulices, locis arcnosis , Aprili cumfl, et fr. mat.

6. Pavonia Surinamoisis. — Crescit ad il.

Commewyne sup. , Oct. florens.

Frulex , ramis alternis sparsis , velustioribus cy-

lindricis cortice griseo ruguloso glabrescenle, ju-

nioribus \iridesccntibus puberuiis , juveuilibus aa-

gulosis fere tetragonis stellato-pilosis. Folia al-

terna petiolata ,
petioli 1—3 cent. ]ongi semilere-

tes , basi slipulis duabus e basi latiore lin«an-

angustissimis \ cent. lotigioribus. Laminae ovalcs

oblongae , basi spalhulato-angiistalae , supra me-

dium lalissimae, apice paullo obiiquius acumina-

tae; aliae potius oblongo-obovalac, aliae lanceo-

lalaè ; omnes inaequaliler dentalo-serralae, nervo

medio basi poslice verrucoso-tumiJo , allernatitn

coslato ; membranaceae , tolne cum peliolis ra-

mi'sque pilis albis stellatis pubescenles
;
pagina sup.

inter pilos albopiinctata. Maximae 18—20 cent.

longae, 6-7 latae. Flores in apice ramorum

elongatomm fasciculati , 5— G, brevissime pediccl-

lati
;
pedicelli calyces aequanles , órac/eis S—

4

(exiima latiore et majore) lanceolatis viridibus, iis

longioribus
,

piibcscentibus, ciliatis l cent. ae-

qiiantibus, quibus invoiucrum fasciculi generale

conslituitur. Ca/ijx involucello 1 cent. longo
,
quin-

quefido ( lobis ovato-acuminalis ) cinctus, eoqiie

major; scpala, cum involucelli lobis alterna iisqne

minora , angustiora. Pelula calyoe duplo longi-

ora , spathulata , nervosa
, posticc pubcrula. Tu-
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hut «/aOTiweMS petalis fere duplo bevior, antherae

m ejus apice, filamentis brevissimis, transverse

dehiscentes. Styli decem , reflexo-implicati , apicè

glanduloso fusco, sligmatosi. Carpella quinque,

5—7 mm. longa , postice convesa , laevia , anlice

acuta 6f ad medium connata , apice setis tribus

,

pilis selosis retrorsis vestilis, seta media e nervo

Inedio , lateralibus e lateralibus nervis productisr

inajore. — E seclioneTyphalea, sequenti proxima.

7. Pavonia Typhalea Cav. Diss, II. 134 et'

VI Tab. 197. DC. Pr. I. 443, — Crescil baud

^ara ad Matappica, Saramacca.

8. Uibiscus elatus Ser. Fl. Ind. occ. 11.1218;

DC. Pr. . 454. Crescit Surinami baud raro , inco-

lis Maho dictus. Specimina mexicana nullo moda

a Surinam. diversa.

9. Hibiscus Sahdariffa DC. I. 453. — Coli-

<ur.

10. Hibiscus hifurcatus Cav. Diss. III. 146.

Tab. 51. fig. 1. DC, Pr. I. 449. — Crescit in sylvis

prope fl, Commewyne Sup . , Sept. cum fl. el fr.

Fruter aliquot pedes altus. ïiami superiores te-

retes , floréntes acuiëis parvij retrorsum acuminatisf

crebris vestiti , intermixtis pilis albis decumbentibus

stellatis ,
quorum quidam in apice verrucularum

siti. Folia (superiora) absque petiolo 9 cenlim.

toi>ga , e basi cordata triloba , lobis lateralibus basi



1^

ëxtiitia anl rotundatis aut hastatis lobülalis; caéJ

terutn omnes serralo-dentati , et (imprimis mediui

major) acuminati. Pagina sup. sparse pilosa , fere

glabra , inferior pilosiuscula et imprimis ad nervum

medium aculeolis exiguis hispida. Petiolus sub-

leres aut obtuse-tetragonus numerosis aculeolis re-

trorsis hispidus, 6—7 cent. lougus. Flores ad

summos ramos racemosi pedicellati
;
pedicellus 1

tent. longus, medio articulatus, parte inferiore

trassiore inler lomentum aculeolas sparsas , superi-

ore vero setas patentes gerente. Involucelli phyl-

la 10—'11, 2 cent. longiora angustissima patentini

setulosa , apice in dentes duos lauceolatos foliaceos

4 mm. longos divaricatos partito. Corolla ampU
txtus puberuia (violacea ?) ;

pelala 9 cent. longa

,

oborato-obionga , apice rotundata,

1 1 . Sida mariiima. Foliis lanceolato-ellipticis

obtusis dentatis , subtus petioiis brevibus ramulis-

que pubescentibus , pedicellis axillaribus unifloris,

folia aequanlibus vel superantibus , carpeilis (O,

bicorni-aristatis. — Crescit in maritimis ad Matap-

pica, Decemb. fructif.

Truticuius spithamatn paullo süperanSj radici

lignosa ramoaa , caule inferne 8 mm. in diam.

,

bifurcatim el vage ramoso , lignoso, cortice ciae-

reo , rami ultimi herbacei folioli florentes
, pilis

stellatis pubescentes. Folia alterna breviter pe-

tiolata , peliolis 1 — 4 imn. longis dense pubescen-

tibus, tlijmlis duabus linearibus acuminatis ejus-

ëem fere longiludinis, elliptico-lanceolata 2J—

3
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cent. longa , 1—Ij lata, basi atlenuala, apice

obtusa ,
grosse dentala, dentibus versus apicem

majoribus , infra tomento brevi incano-glaucescen-

te, pilis stellalis albidis intermixtis imprirais ad

nervos, siipra glaucescentia viridia. F/ores axil-

lares , versus apices ramorum confertiores , longe

pedunculati
,

pedunculis folia aequantibus vel
.

superautibus , lerelibus , stellalo-pubescentibus, 2—

3

cent. longis. Calyx semiglobosus puberulus, de-

mum glabresccns , f cent. in diam. , subpentago-

nus, quinquelobus , lobis triangularibus, brevi-

acuminalis , nervo medio crasso. Carpella circi-

ter 10, basi membranula communi amplexa in car-

pidium ovatum acumiuatum conjuncta , denlibus

intime junclis, circumscriptione semi-ovata , mar-

gine introrso acuto reclo , extrorso concavo plano

ruguloso , apice in duas aristas excurrcnte, quae

in juvenilibus conjunctae, in maluris a se invicem

recedunt et carpclli longitudinem fere adaequant.

Tola ^ cent. longa. Semen unicum fuscum Jaeve

hemicyclicum , rarpelli corpori , cujus cavitatem

non lotam implel, subconforme, dorso , id est

apice, plano, ventre i. e. basi umbilicifera , acu-

ta. — E sectione Malvinda.— Affinis S. rhombifo-

liae L. , planlae variabili
, plures fortasse species

includenli.

Byttseriaceab.

12. Riedleia seiulosa. Caule patentim hirto,

foliissubrotundo-ovatis, tri-quinquelobis vel quin-

quelobo-augulatis , serratis , setuloso-pubescentibus ,
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Stiptilis filifomiibuR , capilnlis axillaribus srssilibiis

vel elongato-spicatis, calycibiis tribracteatis, bia-

ctea una ovata naviculari, lateralibiis filiforniibus

,

floribus albis. — Crescit Jocis humidis , ad fluvios

Suriname, Coratnewyne inf. ,
per tolum fereannum

florens. — Collocauda prope R. erianlham DG.

Pr. I. 492.

Rami tereles, fistulosi
,
pilis patentibus riwifliiis-

cnlis, griseo-luteolis liirti. Folia alterna, petiolnla,

petioli longe denseque setosi, 1—3 cent, longi,

Slipulae binXe 2— 3 cent. longae , filiformes,

barbalo-hirlae , in sicco flexuosae. Laminae mem-

branaceae , subrotundae aut subovatae , obtusae aiil

acutae , 3^5-nerviae , pilis longis utrinque sparse

hirtulae, serratae, aliae obsolete angulatae, ple-

rumque quinqueangulares; ah'arum anguli magis

prolracti aculali lobulos formant. Majores 6 cent.

longae lalaeqiie, In aliis speciminibus tota planla

magis glabrescit, selis brevioribus et rarioribu"!.

F/ores parvi numerosi , secus ramulos ex axillis

foliorum ortos breviores vel longiores in fascicu-

lüs densos ac sessiles congcsli ; ad basin fasciciilo-

rum folia Jloralia oblonga lanceolala serrata

,

a'.ia multum alia minus veris foliis siniilia. Tres

ad qucmvis florem brar.teae : una scmjjer major

ovalis concava, \ cent. longa et paullo aiigustior,

inliis laevigala , extus et ad margines deiise sctnsa,

pilis griseis. Huic utrinque ajiposlla est bracica

filiformis, cA scmpcr duplo longior bari>ala ; hae

tlipulas, illn folium evidenter rclerunl. Coli/x |

XAT. TIJUSCilH. U. IX. St. 1. ü
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cent. longlis oblongus membranaceiis , setulostis,

ustjue ad medium quinquefidus , lobis acutissimis

apice barbalis , nervis tribus validis. Corolla ca-

lyce duplo longior pentapetala
,

petalis lineari-

oblongis, inferne attenuatis, caducis, extus pu-

bescentibus. Stamina 5 , plura , 8 , filameiitis in

columnam fere totis coalitis ; antherae didymae

postice cristatae. Ovaria 5 puberuia , conniven-

tia. Carpella malura quinque conniventia trique-

tra , 3 mm. longa , fusca , extus reticulato-venosa
,

membranacea , setulosa , in singulo semen unicum

ovato-triquetrum violaceo-fuscum.

Clvsiaceae,

13, ClusiaFor.keana. Floribus dioicis , calyce

plerumque hexaphyllo
,

petalis plerumque 5 , e

basi contracta flabelliformibus erosis , nectarii

apicibus retusis , foliis longiuscuie petiolalis ob-

longis acuminatis, venosis, marginibus revolulis.

—

Crescit in vicinitate fluvü Suriname inf. , Ocl.

florens.

Fruticulus, ramt subteretes , laeviusculi, aller-

ni , erecti. Folia opposila longiuscuie petiolata
,

glaberrima, sicca coriacea , oblongo-ovalia , in-

tegerrima , marginibus revolulis, basi attenualo-

acuta in petiolum decurrentia , rarius obtusiuscula ,

apice acuminata. Nervus medius crassus, cüstas

parallelas utrinque 30—40 tenues annstomosantes

emitlit. Petioli 1—3 cent. longi, laminae 11—18
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longae , 4—6 supra medium latae. Flores m api-

cibus ramorum pauci , urabellatim vel cymose

congesti , 3 et plures, pedunculis 1—2 cent.

longis carnosis. Alabastra ovato-subglobosa aul

ovata ,
praefloratio imbricala. Sepala 6 per pa-

ria opposita. Duo iufima minuta , post floris ca-

sumplerumque inpeduaculo persislentia, subrolun-

da , concaviuscula , 4 mm. longa , duo sequentia his

similia paullo majora; duo sequentia apicem ala-

bastri allingenlia multo majora fere 1 cent. Im-

par plerumque adhuc majus. In quibusdam 5 mo-

do sepala. Omnia coriacea enervia. Pelala ple-

rumque 5 , sed et plura , palenlia , sepala longe

superaatia, e basi contracta crassiuscula flabelia-

tim expansa , membranacea , nervosa , margine

erosa , subconcava , inaequalia , maxima § cent.

longa et ad apicem lata. Fiores omnes /ewme/y

anue itaque frutex dioicus? JJiscus carnosus

flamineus circularis slylum arabit segmentis relu-

sis amputatis quasi glandulaeformibus. SlUjmala

5 in corpus capitulatum confiuentia.

14, Clusia alba L. DC. Pr. I. 552. Crescit

in Matappica , Decemb. florens.

15. Clusia nemorosa Mey. Esseq. — DC. /. c.

Crescit inler frulices ad fl. Commewyne sup.

,

Sept. florcas; Boschmirui vocatur.

MiaCCBAVIACEAB.

10. Ruyschia lepidola. Foliis obovatis apice

rotuudato bicvitcr aculis , crassis , subtus uervuMS et

6'
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minute lepidolis , floribus laxe racemosis , rhachi

peduuculisque lepidotis , cucullo sub calyce ad-

haerenle erecto-patente biauriculato. — Crescil in

Para , Sept, florens,

R. Souroubeae W. — DC. I. 566, (Aublet. I.

Tab. 97.) , Sw. Fl. Ind. occ. I. 504. Tab. XI.

fig. f. aiïïnis , sed teste accurata descriplione spe-

ciminis Aubletiani
,
quam Swarl% l. f. dedit , salis

diversa.

Hypekiciheae.

17. Vtsmia nayennensis Pers. Ench. II. 86. —
Crescil frequens

,
per totum fere annum florens.

Malpighiaceae.

18. Hiraea fulgens Juan. Synops, Nalp. 14.

Foiia glabra
,
petiolus tolus et nervus niedius in-

ferne appresse-pilosus. — Crescil prope fl. Sara-

macca , Martio florens,

19. Tetrapteris puberuia, Foliis elliplicis sub-

acutis fere aequilaleris , breviler peliolatis , pilis

medio affixis rarioribus subpubescentibus demum

glabrescentibus, petiolis stipulis ramulisque pubes-

ceutibus , umbellis paucifloris lenuinalibus el in.

apice ramorum axillariuin paniculatis, calyee cc
to-glanduloso , samarae juvenilis iucaiio-loraen-

tosae, adullae pubescenlis alis superioribus infe-

riores Ier superaulibus. — E sectione anisoplerae

Juss. l.c. 18— 19, in vicinilate T. c/isculoiisDC

et T. mucronaiae Cav. — Crescil ad fl. Suriname

inf. , Oclobri florens.
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Friiliculus liiimilis ; ramus lignosus teres glabcr

griseus ; ra/nu/z oppositi erecto-patentes, non adeo

perfecte teretes , albo-pubescenles ,
pilis medio af-

fixis appressis; ad basin ramuiorum slipiila ra-

mealis esigua obtusa pubescens appressa post folia

lapsa supersles e duabus connatis formata. Folia

brevjler petiolata
,

petiolis pubescentibns , 2 — 5

mm. longis, elliptica , basi obtusa rotundata
,

aliquando subovata , apice acuta vel obtusiuscula ,

paruni inaequilatera , marginibus integerrimis sub-

revolutis, coriaceo-membranacea
,
juniora sparse

et tenuiter puberuia , adultiora fere glabra
;
pagina

utraque subnitens, inferior pallidior , costae veno»

sae tenues 4—5. Longit, 2—3 cent. , lat. 1—If

,

Floret in ramulis brevibus bi-quadrifoliatis lale-

ralibus dispositi ; umbellae quadriflorae pedicella-

tae ex axillis foliorum vel f. abortivorum , hinc

paniculatae. Infiorescentiae rami cano-pubescen-

tes. Umbellae basi 4-bracteolalae ,
pedicelli 4

(potius cyma bis dichotoma contracta) articulati

Toedlo bracieolis duabus concavis lanceolato-ob-

longis , hirsuto-ciliatis , flexi , 5 mm. longi. Flores

flavi. Cahjcis basi pubescenlis, sepala obtusa

ciliata , caeterum fere glabra. Glandulae oblon-

gae 8 ,
per paria approximatae. Pelala elliptica

olitusa integerrima , unguibus longiusculis , 5 mm.

ionga. Slyli tres , apice incrassato introrsum re-

tiiso gtigmatoso . juniores connivcntes , adultiorcs

et persistentcs reflexo-patentes. Stamina pro parte

|iRrNisleiitia. Ovaria albo-tomentosa , oblonga ,

ob^oletf et invo'utc cxtrorsum bi-alata. Samarao



2 vel 3 aequabiliter evolulae; juniores albo-pu-

bescentes , increscenles sensitn glabriores , adultae

puberuiae. Alae4, duae superiores 11—2 cent.

longae , oblongae , oblusae , duae inferiores = cent,

paullo superanles, obtusae , aliquando cum lobulo

intermedio accessorio.

20. HeleropCeris. ...... Candolleanae Juss.

t. c. 30 affinis. Specimen incompletum. Folia

glabra, coriacea , venosa, breviter peliolala, supra

nilentia , ovata vel elliptica basi acula, apice

obtuse acuminata. Alae 4—5 cent. longae , pu-

bescentes cristalae; fructus basi appendicululus.

—

Crescit ad fl. Saramacca.

21. Heleropteris falc.ifera Juss. l. c 28.

Phrasis sallem nou repugnat. — Prope plant.

Bergendaal.

22 Brachi/pterys borealis Juss. l. c, 45. —
Crescit in maritimis , ad Malappica , m. Deo. cum

fr. mat.

23. Byrsonima crassifolia Kuvth. Juss, l. c.

58. Malpighia crassifolia et Moureila Aubl. 1.

457. Tabb. 182—183 Crescit in Jooden-Savanna ,

juxta ft. Suriname sup.

EaTTHHOXTLGAE.

24. Erythroxylon Surinamense. Foliis elHp-

ticis ovatisve basi altenuatis, apice latiore breviter

aciiminatis membranaceis , ramulis cinereis tere-

tibus plurifariam remote squamosis floriferis, cymis
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pedunculalis mullifloris. — E. squanialo Vabi.

DC. Pr I. 57 afiiiie, differt foliis latioribus acute

acuminatis, ramuiis non compresse et distichc

sqiiamosis. — Crescit locis arenosis maritimis ad

Matappica, Dec. florens, fl.albi.

Ramt ligaosi fistulosi sublereles (leves) cortice

cinerco iu aliis laevi , aliis inaequali verrucoso.

Raiauli sparsi ailerai horizontales vel deflexi , di-

gitales, apice fasciculum foliorum ac cyrnam pe-

dunculalam gerentes. Pars eorum inferior laevis

1 cent. longa , iuternodia ofiert aut pauca aut

nulla et folia modo efformavit ; superior squamis

(stipulis) griseis moUibus siccis lato-dentiformibus

gibbosis irregulariler subquadriserialibus remolius

vel confertius tecta. Folia breviter peliolata

,

membranacea , elliptica, basiattenuata, aut ovala

basi Jale rolundata , apice acute acuminata. Ma-

xima 5 cent. longa , 3 lala , supra glabra
, juni-

ora infra ad nervum medium in axillis pubentia

,

inargine ad apicem sub-eroso. Costae tenues utrin-

que fere 10. Cymae pedunculalae
, pedunculo 2

cent. longo; pedicelli tricholomi bracteolati. Flo-

rcs 10 et plures. Calyx campatiulatus, brevi-

quinqucdcutatus , strialus. Tubus corollae ter.

longior.

Sapihdacbab.

25. Paullinia diversijlora. Capsulis oblique

]iyriformibu« non alatis, raccmis scüsilibus aut

longo pcduncuJatis
, peduncuiis rectis aut versus

apicem cirrhosis, foliis pinnatis bi-jugis cuni im>
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pari
,
petiolis totis alatis , tbiiolis breviter pedicel-

jatis , oblongis, nitidis , obluse remole deulalis,

cauie inaequaliter telraquetro. — E Sect. II. DC.

Pr. I. 604; et cf. Ann. du Mus. IV. 349. DC.

l. c, 608—7. — Crescit pr. plant. Bergendaal

,

m. Oct. c. caps. mat. , ad fl. Commewyne sup.

Ramus lignosus laevis (in sicco) olivaceo-viridis

,

tetragonus faciebus eicavatis et accessoriis canali-

culis multangulatus , angulis acutis. Folia alterna ,

peliolata, petiolo rhachique alalis, illo aliquando

subnudo , antice canaliculatis ; alis lanceolalis inte-

gerrimis ciliolatis. Foliola brevissime pe.licellata ,

pedicellis J cent. non attingentibus
,

pubescenti-

bus. Laminae eib'pticae , 10—12 cent. , basi ali-

quomodo inaequales , rolundatae vel atlenuatae ,

folioli imparis paullo longioris magis cuueatim at-

tenuatae , omnes membrannceae , subcoriaceae ,

glabrae, imprimis ad nervum medium et nervos in

pagina inferiore prominente spuberulae , pilis in

axillis coslarum evidentioribus. Coslae 7—9, al-

lernae , aliquando , inprimis in foliolo impari

,

oppositae. Margines remote et obluse dentati.

Anastomosesreliculatae. Racemi e foliorum axillis,

inferioressessilesS—4 cent. longi , superiores longe

pedunculati
,
pedunculi rhacheos folii longitudi-

nem non raro attingenles, laeves, angulati, im-

primis prope infloresceutiam cirrhati. Rhachis

racemi pubescens. Flores conferti , dein remo-

tiores , brevissime pedicellati
,
pedicellis plerumque

qualernatim vel quinatim et pluribus fasciculalis

,

sursum iucrassatis pilosis , cum ilurc urticuiatiü



bracteotis exiguis linearibus. Alabaslra globosa

(1 mm. iu diam.) albido -pubescentia
,
juvenilia

tepalis duobus valvatis concavis tota inclusa

,

dein his recedeulibus tertio imbricativo el demum

duobus reliquis, his tribus minus pubenilis. Pe-

tala et stamina , quantum in fl. nondum efformato

distingucre possum , baud differuut ab iis 1'. ve-

lulinae DC. in De Less. Icoii, Sel. , Tom. III.

Tab, 37. Capsulae in alio specimine 3 cent.

longae, oblique pyriformes, basi stipitatim con-

Iraclae.

26. Paullinia microptcrygia, Tota praeter

caules pubescens , capsulis pyriformibus lignoso-

trialatis, foliis biternatis , foliolis oblongis utrinque

acumin-ilis , iuCmis minoribus subconfluentibus

,

grosse denlalo-serralis, membranaceis , imprimis

iafra pubescentibus
,

petiolis nudis, communi an-

gustissime alato. E Sect. xxx. DC. 1. c. 605.

Pault. velutinae DC. De Less. l. c. proxima

.

a qua differi slatura minore
,
pube nee tomento

,

rhaclii haud aplera, capsulis slyliferis caet. —
Crescit ad fl. Saramacca , Martio cum fl. et caps.

mat.

Frulex scandens , babitu fere P. velutinam ae-

mulans , sed graciliore , ramosus. Rami lereti-

aagulüsi , corticc laevi iiregulariter slrialo plumbeo

nitidulo ; lorti , flexiles. Cirrhi quidam majores

ad basin , tinipliccs, parle suprema lorta iucras-

*ata. Hamuli lalcrnlcs lenuiores racciiiifcri pube»

ruli. fvlia bilcrnata , tula cuui peliuli«> 6-9 ceut.
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longa. Pctioh tenues canaliculati pubescenles

,

2—3 cent. longi , rhachi angustissime alata, cana-

liciilata
,
pubescente, alis revolulis. Paria infima

breviter peliolata vel subsessilia
,

petiolulis alulatis;

caeterum terminali triade duplo minora raro sub-

aequalia. Triados singulae lateralis foliolum su-

premum oblongo - lanceolatum acuminalum , basi

integerrima cuneatum ; lateralia duplo minora el-

liptica obtusa , basi acuta. Terminalis triados fo«

liola similia at majora et lateralia eliam potius

elliptico-acuminata. Omnium compages metnbra-

nacea , costae laterales deorsum subprominenles

,

in sicco rufulae ulrinque 6 el plures. Paginae

discolores ; inferior in siccis griseo-subaurea ; mar-

gines imprimis rersus apicem grosse serrato-dentali.

In pagina superiore pili sparsi ad nervos; pagina

inferior ad et iiiter nervos marginemque subrcvo-

lutum molliler puberuia. Folium majus 9J cent.

longum ; petiolus 1\ ; foliolum terminale inferius

3 cent. longum ii latum; laterale \\ longum, 1

latum ; superiorum supremum 5f longum , 2 latum ;

lateralia adaequant superiora infimorum. — Racemi

axillares folio multo breviores spicati tomentoso-

pubescenles pedunculali , nudi aut ad basin cir-

rhiferi, virginales contracti pyramidales; florentes

2 fere cent. longi
,
pedunculos paullo superantes.

Cirrhi infra racemos plerumque duo opposili cir-

cinali pubescenles. Flores facile cadentes , vii

multum dislantes , an aurantiaco-flavi ? brevissirae

pedicellati , cum pedicellis articulati , et pedicelli

üs delapsis persistenles ; bracteae lanceolatuc lo-
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mentosae. Calyx 5-sepaIus extus velullnus, *e-

palts ovali-oblusisconcavisiuaequalibus (alianempe

magis acuta) basi coalitis. CoroUa 4-pelala , ca-

lycem superans, petala oblongo-ligulala
,
glabra ,

ab basin appendiculata, Glandulae 4 crassae

,

umbilicatae, quibus petala et appendices inserta.

Stamina 8. Capsula lignosa , puberuia , tria-

Jata , trilocularis , Irisjjerma
,

pyriformis, apice

stij/is 2 persistentibus et ad basin calyce persis-

tente inslrucla , Ij cent, longior.

POU'GALBAI,

27. Pohj^ala adenophora DC. Pr. 1,327. —
Crescit locis siccis.

EnPRORBtJCEAB,

28. Euphorbia fixjssopifolia L. — Spr. Syst,

III. 793. — Crescit ad 11. Commewyne inf. , Oct.

cum caps. maturis.

Aracikdiaceae.

29. Anacardium occidentale L. — DC. Pr,

II. 62. In fl. masculis stamen majus etiam an-

thcriferum. — Crescit spontancum v. c. in Jooden-

Savamia; culta specimina nulla ratione difTcrunt.

Mtbtaceae,

80. JHyrtus Goelheana Marl. in DC. Pr. UI.

240. Crescit ad fl. Suriname sup. , Aug. fl. —
Folia liaud pcllucido-puuclala.
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PAriLionAcnAE.

31. Crotalaria nilens H. B. K. Nov. Gen.

VI. 399. — Crescit frequens , v, c. juxta fl. Su.

rinarae sup. , m. Sept. cum fl. et fr. mat.
, prope

Paramaribo, Mart. floreas.

32. Arachis hypogaea L. DC. Pr. II. 474. —
Folia hic illic pilosa , petiolus juvenilis pilosus et

ad foliorum insertionem floccoso-barbatus.

33. Desmodium incanum DC. Pr. II. 331. —
Crescit juxta fl. Commewyne inf. , Oct. fl.

34. Desmodium coeruleo-violaceum DC. 1. c. —
Locis aridis.

35. Ciiloria brasiliana L. DC. Pr. II. 234.

Cl. amoena Roth. Catal. Bot. II. 92. Tab. III.

(vix bona). Breyn. Cent.Exot. Tab. 32 (bona).

Crescit juxta fl. Suriname sup. , Sept. cum fl. et

fr. Specimina perfecte quadrant cum icone Breyhii
;

RoTHii icon minus bona
, quoad foliola ; ejus autem

descriptio accuratissima.

36. Clitoria virginiana L. DC. /. c. ? Brac-

teolae ovato - ellipticae , apice ciliolatae , calyce

breviores nee eum occultantes. Foliola ovata sub»

acumiuata vel potius lanceolatim excurrentia. —
Crescit prope Paramaribo.

37. Rhynchosia punclata DC. Pr, II. 385.

In maritimis arenosis Dec. fl.

38. Ecaslophyllum Monelaria DC. II. 421.

/
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Crcscit juxla fl. Commewyne sup. , Oct. cntn

leg. mat.

39. Drepanocarpus luna/its Mei/. Prim. Es-

seq. 338. — Crescit juxta fluminum ripas , Sept,

cum fl. et fr.

40. Cassia speciosa Sc/trad, Goetf, gel. An%.

1S21. 712. Flores sicci nigrescentes. Crescit in

Para, April. fl.

41. Cassia excelsa ejusd. l. c. 717. Crescit

in sylvis ex vicinilate fluviorum Commewyne sup.

,

Suriname sup. , Sept. florens.

42. Cassia bracteata Linn.fil, Suppl. pi. 232.

Crescit in Jooden-SaTanna.

MiMOSEAE.

43» Mimosa microcepkala H. B. K. DG. Pr,

II. 428. Crescit prope Paramaribo, Apr. fl.

44. Mimosa humilis E, B- E. DC. /. c. 437-

Crescit prope planlationem Bergendaal , juxta fl.

Suriname sup. , Sept. florens.

45. Inga ingoides Willd. Spec. IV. 1014.

Crescit juxta fl. Commewyne inf. Oct. florens.

46. Entada rhilianlha DC. Pr. U. 425.

Crescit juxta fl. Commewyne inf. , Sept. florens,

Scribcbam Roterodami,

m. Nov. 1842.



IETS OVER

PHRYNVS rARIEGATVS, Pirit;

EEI OVER DE

ZAM£!VGEST£LDE OOGEÏ BJJ HET

GESLACHT LIMULUS.

DOOR

J. VAII DER HOEVEN.

1. Phrynus variegatus Perty. In tnijiiefi/j'-

dragen tol de kennis van het geslacht Phrynus

(IX Dl. van dit Tijdschrift , bl. 68-93), heb ik

(bl. 85 en 87) melding gemaakt van de soort uit

de omstreken van den Amazonen-stroom , door

de reizigers Snx en Martids ontdekt , en door

Përty (Delectus animaUum. artir.ula/orum , Tab.

39. fig. 10) , onder den naam van Phrytius va-

riegatus , afgebeeld en beschreven.

Ik meende: die soort tot Phrynus reniformis te

moeten brengen , doch had er zelve geene voor-

werpen van gezien. Later ontving ik door de

vriendelijkheid van den Heer Guérin te Parijs,

(bekend door zijne veelvuldige enlomologische ge-

schriften en zijne nuttige en uitgebreide onderne-

ming eener Iconographie du Régne atiimaf) een

voorwerp van dezen Phrynus variegatus ter be-

zigtigiag, en bespeurde daaruit, dat mijne mee-
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ning ongpgron<l was. Ik vind mij dus genoopt

mijne dwaling te herstellen. Phrynus variegatus

komt geenszins met Phr. reniformis , maar veeleer

mei Pkri/nus viedius overeen. De kleur nogtans,

de sterk afstekende bruine banden op de poolen,

onderscheiden deze soort van Phr. medius , welke

laatste in O. Indië te huis behoort.

Op de geledingen der palpi , die wij de dij en

het scheenbeen genoemd hebben , staan twee rijen

van stekels ; aan de dij zijn er iu elke dezer rijen

vier grootere en eenige zeer kleine ; aan de scheen

mede vier of vijf, waarvan de twee voorlaat-

slen aan de boven- of rugzijde de grootste zijn.

Het ligchaam van dit voorwerp was 19 millime-

ters lang ; de palpi hadden eeue lengte van drie

centimeters.

2, De zamengestelde oogen van limulus. In

mijne Recherches sur l' Hist naliir. et l'Anato-

mie des Limules, 18:58. heb ik (p. *23) de cortiea

beschreven als uit onregelmatige, zeshoekige fa-

cetten te zamengesteld. Ik herinnerde mij toen

daarbij niet, daar de beroemde Muller het ge-

slacht Limulus had opgenomen onder die schaal-

dieren , welke zamengestelde oogen met een glad ,

niet in facetten verdeeld hoornvlies bezitten (Tie-

DKHAnn und ThBviaASüs Zeitschr. für Phijsiol.

IV. 1. 18.31. S. 104; men vindt hetzelfde herhaald

Handhuch der Phifsiolog. H Bd. S. 339). Zoo-

danige oogea bezit b. v. Ajjus
,
gelijk ik mij nog



onlangs bij Apit.t produrlus daarvan op de vol-

komenste wijze overtuigde. Ik meende echter nu

de oogen van Limulus nogmaals te moeten on-

derzoeken , om te zien of ik mij ook door de

doorschijnende grondvlakten der kegels had laten

misleiden. Dit herhaald onderzoek evenwel heeft

mij in mijne vroegere beschrijving bevestigd. De

van alle pigment gezuiverde cornea vertoonde mij

facetten met duidelijke lenzen , die kleiner dan

de facetten zijn, zoodat een breede, platte rand

deze lenzen omgeeft. Ik heb dit bij de cornea van

Lim. rotundicavda nu nog onlangs gezien en ook

aan anderen laten zien. Limulus behoort gevol-

gelijk niet tot de Crustacea meteene gladde, niet

in facetten verdeelde cornea , en komt in dit op-

zigt , evenmin als in vele andere , met het geslacht

Apus , in wiens nabijheid men het veelal plaatst,

overeen. 't Zou mij aangenaam zijn , zoo mijn

hooggeachte ambtgenoot , die mij met zijne vriend-

schap vereert , de zaak zelve nogmaals onderzoe-

ken , en door zijn gezag mijne opgave staven wil-

de, of anders de oorzaak aanwijzen, die tot mijne

dwaling aanleiding gaf.

Leiden 3 Maart

J8i3.



OVER DE

LA.RVE Tiif CIMBEX LUCORÜM;

Mb. snellen van vollenhoven.

Terwijl de Lepidoplerologie op hare baan reeds

100 verre gevorderd is , dat , op de microlepidop-

lera na , bijna alle larven der Europesche soor-

ten van doiisvleugelige insekten beltendzijn, is de

studie der hyraenoplera nog zoo verre ten achter

;;ebleven , dat men niet alleen van de zeshonderd

soorten van Teiilhredines, in Europa aanwezig,

slechts vijftig larven bepaald en met zekerheid kan

aanwijzen, maar dat er bovendien omtrent het-

zelfde insekt tegenstrijdige opgaven bij de Schrij-

vers gevonden worden. Zelfs de kennis der groo-

tere soorten is van de algemeene beperktheid der

tfgenwoordige wetenschap niet uitgesloten, hoe-

wel dezelve natuurlijk meer dan anderen in hel

oog vallen. Zoo heeft er onder anderen eene

langdurige verwarring bestaan tusschen Cimbex

(Trichiosoma Leacli) lucorum en Cimbex (Clavel-

laria Leach) amerinae , en nadat de soorten door

Kj.uo duidelijk van elkander afgesclieiden en de

keumerkpii van hel verschil bepaaldelijk opgegeven

KAT. TIJDSi.im. D. X. St. 2. 7
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zijn , blijft omtrent hare larven nog altijd dezelfde

onzekerheid heerschen.

Onder den naam van Tenlhredo Amerinae , be-

schrijft DE Geer eene bladwesp, welke geene an-

dere dan Cimbex Lucorum Fabr. wezen kan, en

wel de variëteit , aan welke Linnaeds den naam

van Vitellinae toekende. De rups was volgens

zijne beschrijving , 1 duim , 4 lijnen lang , het lijf van

voren dikker dan aan het einde , langzaam dunner

wordend, met 22 pooten. De kleur was helder

groen , overal met wit meelstof bepoederd , welke

stof de groene kleur eenigzins w^itachtig maakt

;

langs den rug loopt eene donkergroene str^^ep; de

kop zeer glad , lichtgroen met zwarte oogen. üe

pooten witachtig. De segmenten , wegens de vele

rimpels, omstreeks 85 in getal, moeijelijk te on-

derscheiden; slechts de laatste geleding was glad

en zonder rimpels.

Over deze larve en hare beschrijving, zegt Dr,

Theodor Hartig , in zijne Aderjlügler Deutsch-

lands , 1ste Deel, pag. 70:

« Diese von de Geer beobachtete und beschrie-

bene Raupe wurde bisher stels für die der Cim-

bex Amerinae gehalten, und zwar aus doppelten

Gründen ; zuerst weil de Geer selbst das voll-

komrane Insekt irrthümhch mit dem Namen Tenlhr.

Amerinae bezeichnet halte, dann, weil wirklich

die Larve der C. Amerinae der eben beschriebenen

auf s tauschendsle ahnlich sieht. — So alinlich die

Raupen van C. Lucorum und Amerinae einander

»ind , so giebt es doch ein sicheres ünterscheidungs-

1
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Zeichen beider , welches in dei- Forra der Stigmaten»

Bekleiduiig liegl. Sie bildet bei C. Lucorum eine

regelmassige Ellipse , wahreiid sie bei C. Amerinae

und auch bei C. variabilis Hirschgefahrle ahn-

lich ist."

Men zoude nu de larve voor genoegzaam be-

kend houden, ware het niet, dat Dr. ÜA&Tia

hierop volgen liet : « Merkwürdig ist es , dass icb

von mehreren lebenden Beobachtern slels eioe,

von der Larve der C. variabilis nicht zu unter-

scheidende Larve , als der C. Lucorum angehörig

erhalten habe. Man kann sich jedoch von der

Richligkeit der de Geer'scheu Beobachlung leichl

durch Unlersuchung der lelzlen Larvenhaut aus

solchen Cocons dcuen C. Lucorum entschlüpft

,

überzeugen."

Men kan zich door hel beschouwen van die

larvenhuid alleen overtuigen van den vorm der

luchlgaten en hunne hoornachtige bekleeding

,

maar overigens geenszins van den vorm en de

kleur der larve, zoodal de zaak hiermede in gee-

ncn deele afgedaan is.

G. ÜADLCOM, iu zi^ae Synopsis larvarum. scan-

dinavicarum eruciformivm
, geeft omtrent dezelve

niets meer dan het Tolgendeop: « Larvam in Lap-

ponia sub ilincre anni 1832 legi el edncavi , sed

CJU8 picturam non memini. D. 4 Maji sequentis

anni fuil imago 1'eroinea exclusa (in Iheca). Mcta-

morphüsis itaque semiannua videlur."

Door de vriendelijkheid van eenen mijner vrien-

den, zag ik Diij in «laat gesteld, bijna de geheele

7»
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huishouding dezer insekten na Ie gaan en derhalve*

het nog onzekere in hunne natuurlijke historie te

bepalen.

De larve, die in Mei het ei verlaat, wordt 15

linien lang, is, volwassen zijnde, lichtgroen met

witte strepen, die door zeker korrelachlig poeder

veroorzaakt worden ; de kop (en dit is een grool

onderscheidiiigsteeken van de larve van C. variabilis)

is groot , helder geel met oranje of okerbruinen

schedel en twee zwarte oogen , in een' hoornach-

ligen donker bruinen kring. De mandibuicn licht-

bruin. De zes voorpoolen witachtig groen , zeer

bleek met bruine klaauwtjes en eenen breeden
,
plat-

ten vorm van het voorlaatste lid. Acht paar buik-

poolen zonder klaauwen of haakjes , lichtgroen

van kleur, dus 22 pooten in het geheel. Laugs

den rug eene donkerder groene streep. Aan iedere

zijde van het lijf negen langwerpig ronde lucht-

gaten en daarboven een klein bruin vlekje.

De rupsen leven lot in de laatste dagen van

Julij , en voeden zich met de bladeren van den

gewonen hagedoorn ; zij houden zich over dag

schuil onder het loof en kruipen eerst met de

avondschemering meer naar builen om te vreten.

In de laatste week van Julij sponnen zich al mijne

larven in cocons in , die zij tegen de takjes der

hagedoornen , of tusschen de bladeren , of wel te-

gen de hoeken en den bodem van haar verblijf

vasthechtten. Deze cocons waren hard en vast ,

gelijk aan die van C. variabilis, maar zeer ver-

schillend van die van C. Amerinae, welke netvor-
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mig zijn; merkwaardig was het, dat de eersten,

die zich insponnen , bruine cocons vervaardigden
,

terwijl de laleren gele cocons zameiistelden.

In Maart van het yolgende jaar knipte ik eea

der cocons open , en vond daarin het insekt nog

ia zijnen larvestaat, maar toch reeds cciiigzins

veranderd. Het dier scheen de helft van zijne

vroegere grootte te hebben en was vuil geelgroen

van kleur geworden, de kopgeel, doch de sche-

del geelbruin in plaats van oranje. De monddeelen

waren zwartachtig; de zes voorpooten lagen tegen

elkander aan onder deu mond ; de buikpooten

daarentegen waren tot rimpels vergroeid.

Ter zelfder tijd vond ik in een ander cocon eene

pop, die glanzend vuil groen was met donkerder

zwartachlige vleugels; alle deelen waren duidelijk

te zien en de voelhorens
,
pooten en vleugels van

het lijf afgescheiden en slechts met een glasachtig

vlies bedekt. Het achterlijf was eenigzias don-

kerder gekleurd , en ik meende daarin de zaag

van de vrouwelijke wesp te kunnen onderschei-

den.

Het volkomen insekt, waarschijnlijk door de

kagchciwarmte vroeger uitgebroed (hoewel dat jaar

ook reeds op deu ISden Februarij een ooijevaar

in Holland gezien is) kwam in de laatste dagen

der mnand Maart te voorschijn. Het beet met

zijne groote kaken omstreeks in een uur (hetgeen

aan liet knagend geluid Ie hooren was) een rond

dek«l van het cocon af, en kwam met geheel

ontplooide en reed» bijna harde vleugels uit zijne
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gevangenis naar buiten. Het is mij onbekenfl, hoe

lans deze Cimbices in hunnen volkomenen slaat

leven; doch zoo ik mij wel herinner, heb ik de-

zelve nog wel in het begin der maand Junij ge-

vonden, ten tijde dat toch reeds de jonge larven

de bladeren der hagedoornen aangetast hebben.

VERKLARINf; OER AFBEELDINGEN. (PI. II).

Fig. 1. Oe larve over da^ fru<!lende).

2. De larve des avonds (etende).

3. Een der zes voorpooten.

4. Het cocon door de wesp geopend.

5. De larve , zoo als zij in hel cocon ligt.

C De pop.
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D A R M E ]N TAN EEKEJc H A A I,

(SQUJLUS GLAVCUS).

A. J. D. STEENSTRA TOÜSSAFNI,

Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde, en

pracliserend Geneesheer ie Samaran^'.

De haai , welks ingewanden door mij onderzocht

zijn , zal , naar de grootte van den kop te oordeelen ,

tusschen de 4 en 5 voeten lang geweest zijn. Het

darmkanaal, digt bij den mond afgesneden, had eene

le.igte van 26 Parijssche duimen. De gedaante was

zoo als in iïg. I is voorgesteld. De slokdarm is zoo

kort, dat de maag onmiddellijk aan de mondholte

als een zak schijnt bevestigd te zijn. De maag is

langwerpig zakvormig , en wordt iets dunner naar

den kant van den duniien darm. Zij heeft vele eu

sterke plooijen, die overlangs loopen en de maag

in ilaat stellen , om aanmerkelijk verwijd en uit-

gezet te kunnen worden. De lengte van de maag

bedraagt elf Parijssche duimen ; de wanden zijn

dik en sterk. De dunne darm heeft geenszins het

uiterlijk voorkomen van een dusdanig ingewand

,

maar veeleer dat van eenen langen ronden kraak-

beeoigcn bjnd , die de maag eu dikke darrnco ou'
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derling vereen igt ; men zie fi,'^ I. — De dunne

darm was 7 Parijssche duimen lang ; de dikle

stemde overeen met die van eene dikke peune-

schacht. De wanden zijn zeer dik of kraakbeenig

en het lumeii of het kanaal voor den doortogt van

het voedsel kan naauwelijks eene dunne penne.

schacht bevatten. — Het meest belangrijk zijn

echter de dikke darmen. Uitwendig leveren zij

niets bijzonders op en hebben de gedaante van

eenen gewonen darm zonder kronkels. De lengte

bedroeg 8 Par. duimen, de wijdte omtrent 3Par.;

de wanden zijn dun en schijnen naauwelijks eeni-

ge kracht vau zamentrekking te bezitten. Nadat

men den dikken darm overlangs heeft geopend

,

komt een vlies Ie voorschijn, dat gelijk een pe-

perliuisje is zamengesteld en opgerold , en het ge-

heele ingewand opvult. Dit vlies is een verlengsel

van het slijmvlies van den darm en eene groote

plooi van hetzelve. Wanneer men het vlies ont-

rolt , dan blijkt hetzelve zeer vaalrijk te zijn en

dunne en vele kleine overlangs loopende plooijen

te vormen. Geheel ontrold, heeft dit vlies eene

nagenoeg vierkante gedaante; aan de eene zijde

i\K hetzelve vast aan den darm, aan de andere is

bet vrij. De punt van het peperhuisje, als ik het

vlies zoo noemen mag , is zoo gegroeid , dat het

geheele vlies opgerold gehouden wordt, en zelfs,

wanneer men het ontrolt, gedeeltelijk zijne vorige

gedaante herneemt, hoezeer niet geheel, zoo als

het Ie voren in den darm geplaatst was , maar zoo

als liet in de teekening is voorgesteld. Dit vlies
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eindigt omtrent een* Parijsschon duim boven den

anus.

Niet onbelangrijk zijn de natuurkundige gevolg-

trekkingen , welke men uil deze onlieedkundige

gesteldheid der darmen kan afleiden. Immers het

kan niet missen, dat deze haaijen genoodzaakt zijn,

het onverteerbare van het verslondene uit te bra-

ken , want daar het lumen van den dunnen darm

zoo klein en bij den overgang in de maag ea

dikken darm zoo naauw is, kan er onmogelijk

iels anders dan vloeibare slof doorgelaten worden.

Dat hel uitbraken van de niet verleerde sloffen

gemakkelijk moet gaan , schijnt mij toe zeker te

zijn. De wijde, zeer korte slokdarm, de sterke

spierrok van de maag, het langzaam naauwer

worden naar de zijde van den dunnen darm, al-

les werkt zoodanig mede , dat men kan zeggen ,

waimecr de maag zich sterk zamenlrekt, alsdan

moet een vreemd ligchaam , dat zich in dezelve be-

vindt, naar voren glijden en er eindelijk uitvallen.

Ook de conlenla der dikke darmen schijnen te be-

wijzen , dat er geen onverteerde stoffen in dezelve

uil de maag doordringen ; want ik vond niets in

dezelve , dan eene gelijksoortige vloeibare slof van

eene groene kleur.

De dunne darmen schijnen , volgens hunne onl-

ieedkundige zaraenslelling, ten ecnenmale ongfscliikt

om iels lol de spijsverlering te kunnen medewer-

ken. De wanden zijn dik en kraakbeenig en zeker

zonder eenige beweging om de sloffen voort te

•luwca , en evenzeer schijnen zij hel vermogen te
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missen , om het voedzame uit de spijspap op te

slorpen. Deze verngting is zeker alleen overgela-

ten aan het opgerolde slijmvlies van den dikken

darm. Waartoe kan dit anders dienen , dan om
de plaats te vervangen van het slijmvlies der dunne

darmen ? Men moet hier wederom de natuur

bewonderen , want op geene andere wijze zou

het mogelijk zijn geweest , eene grootere opper-

vlakte van het slijmvlies in den darm te plaatsen

en, gemakkelijker aan het vocht uit den dunnen

darm komende , eenen toegang tot het geheele vlies

te verschaffen. Het vocht , dat uit den dunnen

darm komt , dringt in de punt van het , als een

peperhuisje opgerolde , vlies door en verspreidt zich

allengs over deszelfs geheele oppervlakte, tot dat

het eindelijk , van het meest voedzame beroofd , uit

het achtereinde van het vlies, dat geheel open is,

uitvloeit en door den anus wordt uitgeworpen.

Ook het veelvuldige omdraaijen van den haai (het

is immers bekend dat hij , zijne prooi grijpende

,

zich op den rug werpt) mag niet zonder invloed

zijn op het doordringen der vloeistoffen tot in het

midden van het vlies en in het algemeen op de

beweging van dezelve.

VEaKLARlNG vak de PLAAT. (PI. III).

Fig. 1. Het darmkanaal van den haai op omtrent

l der natuurlijke grootte, a. de maag

,
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zoo digi inoge'ijk bij de keel afgesneden

;

6. de dunne darm ; c. de dikke darm,

Fig. II. De dikke darm met een gedeelte van den

dunren, geopend; a. dikte der wanden

Tan den dunnen darm ; h. de mond van

dezen darm , eenigzins vernaauwd bij den

overgang in den dikken darm ; c. c. c. c. de

geopende dikke darm ; d. e. f. het opge-

rolde vlies , dat van d tot e met het slijm-

vlies van den dikken darm vereenigd is

,

maar overigens vrij hangt.

NASCHRIFT.
Dergelijk opgerold vlies in den darm was reeds waar-

genomen door SIlckel in deHamervisschen {Zygaenae),

en is later door Dovernoy en VAi,EifciENNES ook in

eene soort van haai opgemerkt, welke met Sg. glaucus

overeenkwam , doch door laatstgenoemden Gahus tha-

lassiniu is genoemd. DovEaNOY ontdekte hier in den

vrijen rand van de groote plooi eene ader, die naar

, voren of naar boven toe grooter wordt, eene (inwen-

dige ) vena mesenterica , in een , als het ware , inwendig

mesenttrium. Zie de beschrijving en afbeelding bij een

opstel van Duvehnoy , Annal. des Sc. nat. Seconde

•SVz-ie, Tom. III. 1835. Zoölogie, p. 274-281. PI. X,XI.
Wij plaatsten de waarneming van den Heer Steenstka

ToiTssAiNT voornamelijk om de aandacht opnieuw op dit

verschijnsel te vestigen en in de veronderstelling, dat de

Hüor hem onderzochte soort, werkelijk Sgualus glaucus

geweest if.

J. VAN DEB Hoeven.

^



TWEEDE BIJDRAGE

FLORA LEIDEWSIS,

F. D O Z Y,

3Ied. et Phil. nat. Doet.

Eene nalezing in de omstreken dezer stad heeft

mij, sedert mijne, in dit Tijdschrift geplaatste,

naamlijst van mossen , een aantal soorten opgele-

verd , die hier te lande , grootendeels zelden of

nooit gevonden zijn. Daar derzelver eenvoudige

opgave welligt anderen kan aansporen tot het on-

derzoek van deze gewassen , in andere streken van

ons Vaderland , zal hel mij zeer aangenaam zijn

den uitslag van hetzelve te mogen vernemen , en

door de mededeeling van dergelijke mosverzame-

lingen in staat gesteld te worden , dit gedeelte der

Kruidkuude, in het vervolg, uitvoeriger Ie be-

handelen.

PhasvAim affine. Nees et Hornsch.

K suhulalum, L.
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Phasnum serrafum. Schreb. Deze en de vo-

Tige soort vond ik met de Heer Molkesbobr op

zandigen boschgrond , op Poelgeest.

Sphagnum cuspidatum. £ h r h. Op een moeras-

sig land bij Warmond , sterk vruchtdragende.

Gymnoslomum conicum, Schw. Inden Acade-

mieluia.

« intermedium. Turn. Met de vo-

rige , doch zeldzamer ; op de stadsvest bij de

Rhijnsburgsche poort.

« minutulum. Schw.
« ovalum. Hedw. Deze nieuwe

inlandsche soort , merkwaardig door het bijzon-

der celweefsel der bladen , vond ik met de bo-

veustaande op de laatstgenoemde groeiplaats

,

lioewel niet overvloedig.

Grimmia rivularis. Brid. Op steenen , aan den

oever van het Haarlemmer Meer, bij Leymui-

dcD.

Calusr.opinm nigrilum. Brid. Op het Lange-

vcld , bij Noordwijkerhout.

fVeitsia lanceolata. Kook. De Heer Moikex-

SOEK vond deze plant op de vest , bij de Rhijns-

burgsche poort.

Zygodon viridissimus. Brid. Bij Noordwijk,

olerk vruchtdragende; ook elders niet zeldzaam,

maar niet bloeijende.

Barhula convolula. Hedw. Op de duinen, bij

Noordwijk
, te Wassenaar ; zoo als zij ook door

den Heer Molkbkëoea op de duinen bij Haar-

iem
, is gevonden. Üe , door Meübbokg in de
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Flora opgeleekende
, groeiplaats, is aan deze

plant niet eigen , en kan slechts door toevallige

omstandigheden veroorzaakt zijn.

Barbula fallax. U e d w> Op de nieuwe Wan-
delplaats.

Orthotrichum cupulatum. Hof fm. Op steenen,

aan den oever van het Haarlemmer Meer, bij

Leymuiden.

Orlhotrichum anomalum. Hedw. Op eenen

steenen brug , bij Voorschoten en Warmond

,

« obiusifolium S c h r a d. Bij Voor-

schoten , op wilgenboomen ; waarschijnlijk ook

op meer plaatsen ; maar door haren onvrucht-

baren slaat vroeger niet opgemerkt.

« Lyellii. H o o k. et T a y 1- Op vele

boomstammen , onvruchtbaar.

« speciosum. Ne es. Bij Voorscho-

ten op een' popelboom.

« phijllanthum. Bruch. Op vele

plaatsen , maar steeds zonder vrucht.

Bryum crudum, S c h r e b. Aan de noordzijde

van een dijkje, tusschen het Haagsche Schouw,

en het Huis den Deijl (l).

(1) De eeuigste groeiplaats van deze plant, in onze

Flora aangeteekend, door het wegbrcken van de

muren dezer stad, vervallen zijnde, was het mij

een groot genoegen, dezelve weder te vinden, en

wel op eene plaats, waar dergelijke Alpen-planten

vele omstandigheden aantrelTeu , die voor haren

groei noo^lzakelijk zijn. De steeds vochtige sple-

ten van de, bijna loodregte, noordzijde dés dijk»
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Bryum atropurpureum. Web. el Mohr. Op

kleigrond , b. v. op de nieuwe wandelplaats ; in

den Academietuin.

« carneum. L. Bij katwijk , langs het

Kanaal.

« puncta/um. S c h r e b. Op een moe-

rassig land bij Warmond , zeldzaam ; zij groeit

ook in het Haagsclie Bosch op moerassige plaat-

sen , doch ook aldaar in eenen ouTruchtbarca

staat.

Bartramia marchica. Brid. Aan den kant van

eene sloot, bij het Warmonder Hek, zouder

vrucht , waardoor die soortbepaling eenigzins

onzeker is.

Anomodon viticulosus, H o o k. Op enkele boo>

men , bij Warmond en Voorschoten , op scha-

beschutten namelijk dit mos voor de verzengende

zonnestralen. Daarentegen vindt men niet zelden,

in ons land, planten, in veel zuidelijker landstre-

ken te buis beboorcnde, slechts op plaatsen, die

geheel en al aan de zon zijn blootgesteld, b. v. op

muren, of aan de zuidelijke helling der duinen en

andere dergelijke plaatsen, alwaar de terugkaat-

sing der zonnestralen den dampkring bovenmatig

verliil. Zoo vond ik met de IIH. Boorse wils en

ScuuiiRMA.'< STr.KiioVEy de Anihemis tinctoi ia

aan deu dijk van het kanaal, bij Katwijk; welke

plant, lot dus verre , slechts op de muren van

Ulrecht werd aangetroH'en , terwijl zij eigenlijk op

zonnige onvruchtbare heuvels van liet zuidelijk

Europa te huil behoort.
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duwrijke , doch steeds vochtige plaatsen ; on»

vruchtbaar.

Anomodon curfipendiculus. Hook. Bij Voor-

scholen , op eenige boomstammen , zeldzaam en

onvruchtbaar.

leskia complanata H e d w.

« Irichomanoides. H e d w.

« paludosa, Hedw.
(. polyantha. Hedw. Deze vier soorten

,

waarbij ik , in de eerste bijdrage , slechts eene

enkele groeiplaats heb opgeteekend , komen al-

hier op meer plaatsen voor.

« polijcarpa Hedw. Bij Leyderdorp , op

enkele boomstammen , op eenen vochligen grond.

Uypnum undulaluin. L. Bij de reeds opgegeven

groeiplaats te Leymuiden voege men de buiten-

plaatsen het Keukenhof bij Lisse , Abtspoel bij

Warmond en het Haagscbe Bosch; op welke

laatste plaats ik dit fraaije mos met vruchten

vond.

« murale. Necker. Deze soort groeit ook

aan den muur van den stadswal , in den Acade-

mietuin.

« myurum. P o 1 1 i c h. Bij Lisse , enz.

« alopecurum. L. Op enkele boomironken,

bij Valkenburg en Warmond , onvruchtbaar.

« Schrebe7-i. Wil ld.

« triquetrum. L. Daar beide deze soorten

zeldzaam in vrucht voorkomen, acht ik hel niet

ondienstig daarbij aan te merken , dat ik dezelve

met den Heer IHulkeiiboeb op duingrond , ach-
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ter Lisse , zeer vruchlrijk heb aangetroffen; ge-

lijk ook de volgende soort , op een moerassig land

bij het Warmonderhek.

Hypnum Jluiians. L.

« ruscifolium. Neck. Een zeer gedron-

gen Torm van deze soort groeit op steeds voch-

tige steenen, op eene schaduwrijke plaats, in

het hofje van Jeruzalem, binnen deze stad.

« filicinum. L. Deze is door den Heer Moi-

KENBOER , aan de Brouwerskolk, bij Haarlem
,

in vrucht gevonden.

« palustre. L. Deze zeldzame inlandsche

soort werd door den Heer Molkesboer en mij op

steenen verzameld , aan den oever van het Haar-

lemmer Meer bij Leymuiden , te gelijk met de

bovengenoemde Orlholrichum cupulatum en de

Grimtnia rivularis,

Jungermannia multijida. L. Behalve de reeds

opgegeven groeiplaats, vond W deze soort later

op meer moerassige plaatsen alhier terug.

« Lyellii, H o o k. Hel eerst trof ik

deze zeldzame en fraaije soort in het Haagsche

Bosch aan, zonder vrucht, met hare eijrenaar-

dige slipulae langs de middelnerf van het loof;

daarna gelukte het mij , deze plant met hare

dubbele moskelken , in eene beginnende ontwik-

keling op een moerassig land , bij het Warmon-
derlick , weder Ie vinden.

« exr.isa. H u o k.

^*T. TijosciiB. D, \. St. 2. 8



Jungermannia byssacea. R o l h. Beide soorten

op het Langeveld , bij Noordwijkprhout.

« curvifo/ia. V^ ook. Op moerassige plaat-

sen bij het Warmonderhek , en tusschen het

veenmos , bij Leymuiden.

« hicuspidala. L.

« trichomanes. H o o k. Beide soorten op

bovengenoemde plaatsen , ais ook in het Haag-

sche Bosch.



ADKOTiTIOKES DE PLAKTIS QUIBÜSDAM JiVA-

KlCrS NOHJSCLLISQDE JaPOKICIS, HArD RITE

COGKITIS, E CaTALOGO HoRTI BoGORIEN-

SIS EXCERPTAE. ACCEDUJST KOfliNULLAE

BOTAE SPECIES (*).

CAROLO HASSKARL,
Praefecfo Horti Bogoriensis , in insula Java

,

secundi ordhas.

POLYPODIACÉAE , R. Bb.

23. 1. Onyr.hium coi^ulum Haskl. (Pteris

Willd. gp. V. 404). Ceralopteris Gaudichaudii

Brgn. Kif. fil. 148, ob praesentiam annuli verli-

calis complele-arliculalj ad Polypodiaceas redu»

cenda species.

24. 3. Diplazium Sundense Hsskl. (Asple-

nium BI. en. 175). Saepe in aliis frondibus in-

dusia gemina vix reperienda sunt , in aliis autem

abundant.

(J) Hts ^c/nolaliontt ad Virum Celeb. C. G. C. RrtN-,

WABDT, qiias piihlici jiiris fareret, ex India misit

meritissimus Hasskarl. Easdcm a Keiswardtio,

die XII ante Calendag Martias Dobis oblatas, huic

operi pcrioJico ioscreodaf , stalini lypis maiidavi-

inu>. DE VniKsE.

8»
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27. 46. Nephror/ium lanuginosum Hxshf.

Truuco humili pedem vix excedente , 3—^5 pollices

crasso una cum frondibus circinatis et basi slipi-

tum lanugine nigrescenle-brunnea inlricala lenuis-

sima (e paleis lenuissimis longissimis) tecto ; slipile

ad decem pedes allo basi nigrescente supra basin

flavescenti-viridi semitereli, sulcato, ibique gla-

berrimo ; fronde tripinnatifida , pinnisque infe-

rioribus deorsum denuo tripiunatifidis , antrorsum

bipinnalifidis; pinnulis secundariis (ternariis) aller-

nantibus subsessilibus subcordalis oblongo-lanceo-

latis, ioii^e acuminatis pinnatiüdis , laciniis obtusis

aut apice rotundatis crenatis subfalcatis versus api-

cem confluentibus anastomosantibus reticulalis,

soris subrolundis anaslomosi venarum insidentibus,

inter marginem et nervum medium seriatis , in-

dusiis reniformibus hinc sinui affixis. Pahee ko-

pal. In Bantam prov. Lebuk prope Tjilarengien

reperi m. Sept. 1841.

Salvimaceae , Bahti..

49. l. A%olla pinnata R. Br. Prod. I. 23;

in stagnantibus prope Balaviam frequens.

Gradiikbae , Jdss.

84. 1. Stricura ehgans Hsskl. Conf. EndI,

geil. 817. CaJamagrostis Adans. Spiculae hu-

jus pilis longissimis ,
gluraae duae inaequales flore

multo minores ,
paleae longe acutatae muticae.

Spica simplex solitaria speciosu. Btindaf monjat
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(cauda simiarum). An Sacoharum caninum Rtvdl.

BI. Cat. 381 ? In decliv. sterilibus ad 2000 ped.

alt. frequens.

84. 1. Arundo Jiliformis Hsskl. (A. karka

Rxb. Ind. I. 348. nee Rtz. Willd. Sp. I. 456.)

Glaga s. Karsongket,

188. 4. Saccharum spontaneum L. Rxb. lud

I. 200. Wild. sp, L 321. (an. cit. Rheede huc

pertinet?) (S. glaga Rwdt. BI. Cat. 31. Impe-

rata Palis. S. Klaga Jungh. Nov. gen. et sp 11.)

Kasroh. Maleior. Glaga Sundens. An jure Im-

perata a Saccharo sejungenda ? Nostra glumas

nitidas glaberrimas praebel, spiculaeque ad basin

elongalo-sericeo-pilosae evadunt.

119. 1. Imperata Koenigii Palis. (I. Allang.

Juugh. Nov gen. et sp. 10). (Saccharum Rlz.

Spr. V, Ia 282. BI. cat. 38. S. cylindricum Rxb.

Ind, I. 239. An Wild. sp. pi. I. 323. 10. ? Gra-

men caricosiim Rumph. atnb. VI. 17). Magnopere

altitudine variat , nunc in sterilibus siccisque locis

y\\ 1 ^2 pedale gramen (praeprimis in hortis et

Tfiis , ubi saepe desiccatur) nunc in fertilioribus

5-6 pedum longiludinem altingit. Allang Allang

Ualrior. Eurie Sundens.

12S. 1. Anthesleria mutica Hssld. (Hetero-

lylron scabrum Jngh. nov. gen. et sp. 9). Habitu

sequcntis, nl palea allera nun({uam in aristam

esset transformata , inde flosculi semper mutici

evaderent ; vaginae superiores floresque masculini

in hac specie pallide virides,- in sequenti liirido*

ct sanguiaeo-atro-virido9 sunt. Anlh. giganlea
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Cav, (Wild. «p. IV. 902, 7. Spreng, vol. I. 291.15)

involucro villoso , foliisque aculeolatis diversa. Spe-

cies nostra ad Perobachnen Presl. Endl. gen. 948

pertinet , genus mea opinione incaute ab Anthes-

teria sejuncturn. Manja boddas (aiba). In slerili-

bus locis caepitosa
,
gigantea.

122. 2. Antkesteria arundinacea Rxb- Spr.

Vol. I. 291. 18. Rxb. Ind. I. 25S. 7. Manja

bürrüm (ru'ora) 122. 7. Anthesleria ar^uens

Wild. sp. pi. IV. 901. Spr. I. 291. 8. Rumph.

amb. VI. 15. t. 6. I. (Aristaria barbata Jngh.

nov. gen. et sp. 12). Allitudine semipedali ad

qiiinque pedalem variat. Rampu Kassari^. In

sterilibus ad viarum margines, etc. ubique.

126. 3. Andropogon (Anatherum) Schoenan-

thus L. Wild. IV. 915. Rxb. Ind. 1. 278. (Rumph.

amb. V. 181. t. 72. 2) Sereh. In hortis olitoriis

abique colilur.

126. 4. Andropogon (Anatherum) miiricatus

Rtz. Rxb. Ind. I. 269. Akar wan^ie (Radix

odorata). — In hortis ob radices suaveolente»

saepe colitur et oleum ex radicibus destillatum

summo pretio aestimatur.

Ctpbbaceae , DC.

131. 4. Scleria approximata Hsskl. (Late

majoT Rumph. amb, VII. 20. t. 8, 2). Hat (ilat).

In paludosis et stagnantibus humihoribus.

136' Pandanophyl/um Usskl. (Chrysilricheae

Nees. Endl. gen. p. 113). Spiculae multiflorae
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polygainae
,
paleae co in rhachi discoideo-depres-

sa confertae acuminatae lineares 1-audrae, stami-

nibus longis, antheris elongalis exsertis
; ^ fase,

terminalis bracteis I—3 involutus. Ovarium slylo

longiusculo , sligmalibus biais exsertis revolutis.

Caryopsis crustacea globosa. Herba babilu Pan-

dani liumilis, in paludosis Javae ; rhizomale re-

penle, culmis foliisque basi conferlissimis equitan-

tibus carinato-nanaliculatis , ad carinam et margi-

nes minute et acute serrulatis; inflorescenlia com-

posila terminalis compacto-paniculata , spiculis 3—

5

aggregalis , bracteis coloratis arcte iuclusis.

1. P . paluslre Ilsskl, typus. Harrassae tjaai

(P. palustris) Ti..

2. P. humile Hsskl. (Foliis brevioribus latio-

ribus) tota humilior.

144. 31. Cyperus luberosus Rtlh. Dtr. II.

274. 175, (nee. var. sequens Rxb. Ind. I. 203).

An C. floridus var. prima Rumph. amb. VI. 4,

Tekih. y..

144, 32. C. rotundus Rmph. L. Nees. Ph.

Bot. I. 110. t. 25, Rxb. Ind, I, 204. 24. Rmph.

amb. VI. 1 et 2. t. 1. 142, C. hexastichus Rltb.

Dtr, II, 276, 180. Pekih. kebol (bubalina).

Xtbideae, Kth,

146. 6. Xyris microccphala Hsskl. Foliis

lineari cnsiformibus , scapo tereti , cajjitulo hemi-

sphacrico rainuto, bracteis minutis. Djukut 6a-

bawangan tanlier (hcrba alliacea minor) Q.



120

COMMEITHACEAE, BaRTL.

147. 15. Commelyna j>ubinervis Usukl. Caule

repenle, i'oliis amplexicaulibus oblongo- s. ovato-

lanceolalis supra pilosiusculis aut glabris, subtus

7—9 nerviis , in nervis pilis longis palenlibus pu-

beris , margine scabris , vaginis hirsutis oreque ci-

liatis, pedunculis oliganthis termiiialibus glabris,

bractea sub flore singulo ovata subcordata de-

cidua , floribus ante anthesin cernuis. Djukut

gehwoi: TL.

146. 1. PoUia thijraijiora Endl. Trades-

cantia BI. en. 6. Lamprocarpus BI. Schil. YII.

1726. Perigonii foliola exteriora primo persistentia

dein marcescentia evanida ; capsula indehiscens

pericarpio fragili lucenli coeruleo-amethystineo;

semiaa coinpresse-angulala.

149. 2. Tradescantia scaLerrivia Usskl,

(Commelyna BI. En. 4.) Djuhul gehwar.

Mblaistbaceae, R. Bk.

155. 1. Nolina Javanica Hsskl. Foliis li-

nearibus margine scabriusculis , scapo pauciftoro,

floribus pedicellat/s binis in axilla bracteae lineari-

lanceolatae acuminatae
,

perigonio sub-corollino

marcescenti persistenti , foliolis perigonii extenori-

bus carinatis
i
ovulis in loculo qtioque binis, stylo

recto brevi ; capsula Irigona loculis disperrais.

,
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Ophiopogo:ieae , Emdl.

170. 1. I'iliosanthes Javanica Hsskl. (Bul-

Losperinum UI. En 15. Sclilt. VII. 363. Bulbine

Bi. Fl. Jav. Praefl VI.) — Jure oplimo , Cl. End-

lichero praeëunle , ad Peliosanlhen reducendum

Bulbospermum BI. — Ovarium Iriloculatum pro-

fiinde longiludinaliter Irisulcatum loculis 4-ovula-

tis , ovulis basi binis collaleralibus ; stylus unicus

Iriqueler (e 3-bus connalis) crassiusculus , ovario

continiius ; stigma minulum radialotriüdum ; bacca

aborlu uuiloculata ovoidea , 1 -sperma (abortu ?)

;

senien baccam lotam implens , ovoideutn ,
peri-

carpio dein disruplo liberum , albumine dein car-

noso crasso , embryone basilari minulo, radicula

versus basin spectante. Scapus flonfer cemuus

,

fructifer erectus , perigonium lurido-viridi lilaci-

num (siccatum viridiusculum) marcescenti-deciduum

(nee persistens fructus plures cingens ! ) Cf. Endl.

gen. 1194— 1195. Pöpölgane/an laut (litoralis).

In sylvis montanis liloralibus australibus Prov.

Bantam.

Hiri)BOCR.ialDEAE , DC.

174. u. Blyxa Javanica Hsskl. Cf. Endl.

gen 1210. Gang^ang. "if. In stagnantibus proc.

Biiilenzorg.

AüAavLLiDBAS, R. Ha.

I8."j. 1. Agave Rumphii Hsskl. (Rumph.

•mb. V. '271. l. 94). Slaminibus exsertis, limbo
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corollae revolulo ; acaulis, foüis elongato-Ianceo-

lalis canaliculBlis acumiiiatis, spinis marginalibiis

rigidis nigris arcualis , scapo ramoso, dein \ivi-

paro , slaminibus coroHara longe superanlibus. Cf.

Spr, II. 79. Wild. Sp pi. ir. 193. Perigonii fo-

liola saepe semimutata repeiiuntur, paitim folia

cauliua ,
partim floralia. Ovarium pedunculatum

evadit.

OacHiDEAE , R. Br.

210. 4. Oxystophyllum macrosioma Hsskl.

(Macrostoniium aloaefolium BI. Bijdr. 335. fig. 37.

lindley Orch. 60. End. gen. 1355). Habilu toto

Oxyslhophyllo BI. congener, differt solummodo

perigonii laciniis omnibus ( ! ) demiitn revolulis
,

interioribus angustioribus , labelli limbo elongalo

in praefloratione fornicato, dein patenli bilobo

haud carnoso tuberculato , infJoresceutia in apice

rami foliis squamaeformibus emarcidis tecti .sub-

spicata , floribus oppositis: foliis 1—3 nerviis par-

vis rubentibus. If,

ZlKOIBEBACGAE , RcH.

277. 4. Zin^iber Cassuvtanar Rxb. (Fnd. I.

48. BI. en. 42. Z. elalum Rxb. Ind. I. 56. BI.

en. 44.) (Rmph. amb, V. 154. t. 65. 2). Saepis-

sime ex eodem caule sublerraneo ulramque for-

mam simul progressam reperi. Blakkatoa s.

LampuJMig paait (amarum).
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CAHnACEAE , AgKDB.

291. 3. Canna pulchra Usskl. , foliis lato-

lanceolatis marginatis, labio superiore corollae

limbi bipartito , laciniis oblongo-spathulalis sub-

integris, labio inferiore dextrorsum declinato , spi-

raliter torto , apice obliquo , stilo lineari. Sect.

II. A. Dtr. I, 12. Sabbeh.

Leuhaceae, Endl.

293. b, Lemna minor, Schl, prodr. Ann. d.

Sc. nat. XIII. 144. Lukuf tjaai (muscus aquosus),

in stagnantibus prope Wijnkoopersbaai , mense

Oct. 1341 reperi.

Aboideae , Juss.

303. 3. Co/ocasia indica Hsskl. (vid. cal.)

An Arum maximum Rwdt. BI. cat. 102?

303. 8. C. macrorrhi%a Schil. Kareot , s.

Kadjor , Kadjar.

Palhae , L.

319. a. Caryo/awreres Z. BI. cal. 104. Rumph.

amb. I. 64. l. 14). Arengae n. sp. Jungh. Malab.

montes. vas de» Hoevek et db Vkïese , Tijdsv.hr.

voor nat. Gesch. en Fhtjs. VIII. 38—40. Su-

wankung.

319. b. Drymophlaeus Zippelü Hsskl. (Mac»

klol , Verslag. Bijdr. nat. Wet. V. 142.) Cau-

<lice« arborcsccnles plurcs aggregali , foliis bipin-
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natifldis laciniis basi cunealis apice ohliqueeroso-

denlalis sub 2—3 lobis, laciniis saepe loiigissime

aciiminatis glabris viridibus. (Wallichia Roxb.)

Ilarina Hamilt. End. gen. 1732. Genus bene dis-

tinclum.

AsTOCARfEAB , EüDl.

356. 6. Arlocarpus laevis Usskl. (Rumph.

amb. I. 110. t. 32). Foliis minoribus pinnatifido-

incisis , utrinque glaberrimis , nervis subtus sca-

briusculis , laciniis obiongo-laciniatis acuminatis,

amentis mascuiis cylindraceis cernuis , femineis

ovoideis. (Stipulis glabris , fructibus saepe sterili-

bus). Ab A. incisa satis diversa species ! Sakkun.

356. 7. A. incisa L. Rumph. 1. 112. t. 33.

Kluwie s. Tiembul.

Afocyseae , Ehol.

561. 1. Cerbcra Odallam Hmlt. (e. Banghar.

BI. Bijdr. 1032). (Rheed. mal. I. t. 39). Bien-

taroh gedeh (major). Ad littora australia pror.

Bant. etc. frequentiss.

561. 2. Cerbera lactaria Hmlt. (C. Odallam

BI. Bijdr. 1032 )
(Rumph. amb. II. 243. 881 ,

sed arbor alta (Mangae similis) ex iusulis occiden-

talibus et Java Rumphii ad praecedentem perlinel !)

Eientaroh löliere ( minor ). Ad littora australia

prov. Bantam frequentiss.
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AsCLBPIADEAE , JcQ.

582. 3. Boloslemma? laeve. BI. Bijdr. 1055.

Corona staminea campanulata, columnam inclu-

dens, ore I5-clentato, dentibus 10 minoribusinter

5 paulo majora , antherarum lacinulis opposila

;

reliquae parles Holoslemmatis cf. Endl. gen. 3462.

Bu/u honljulnisi dukun. (Pubes medicalrix). If..

588. 3. Tijhphora (enuis , BI. Bijdr. 1062.

ramls gaudet terelibus

!

588. 6. Ty/o/j/iora cissoie/es , BI. Bijdr. 1061.

ramis gaudet suberoso-rimosis seu sub-alatis ! Aroy

piijil haijam (anus galli scandens). \i

5S9. 2. Hoyacoriacea, BI. Bijdr 1063. (Cen-

Irostemma? Msn. Gen. Com. 177. 803). Species

haecce ad Hoyam nee ad Gentroslemma pertinet.

591. 1. Cevlrostemma multiflorum. , Dcsn.

Ann. SC. nat. Bot. IX. 272, Msn. Gen. Com. 177.

Hoya BI. Bijdr. 1064. Cyrtocerasreflexum Bennt. in

llorsf. Pl.Jav. 90. 7. 21.80. Cenlroslcmraa Cyrtoceras

Msn Gen. Com. 177. 80. 2.) Icon. el descriplio cele-

berr. Bennel I. e. plane quadrant cum planta nostra

,

quam a Blumeana diversam haud habendam censeo,

Folliculi pcdicellis patenlibus solitarii graviter pen-

duli (7—5 poll. Angl. long. 0,4 pil. coss.) sub-com-

pres!0-terclesulrin(pic attenuati, alri, laeves. Semina

pluriina lincari-lanccolata , ad umbilicum coma 2-

pollicari sericea praedita.

592. 1. Ci/slidianlhus r.ampanuhUuH Hsakl,

(Ilüja UI. Bjjdr. 10G4. Codonanlhus Hsskl. msr,

olim. nee Üoii.) Aroij Ijung kang. kang. fj.
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595. 2. Marsdenia villosa Hssf:!, (PergiilarJa

BI. Bijdr. 1056. Tylophora Blumei Decsn. Ann.

SC. nat. Bot. IX, 274). Aroij Kilavipahan.

Gehtiabeae , Juss.

5984. 1. Ophelia Javanioa Endl. (Swerlia Bi.

Bijdr. 848. an Sw. paniculala Wild. ?)

59bf/. 1. Crau'fardia }Vld. trinervis ffssAI.

(Tripterospermum BI. Bijdr. 849. Endl. Gen. 3563.)

Endl. Gen. 3556.
'2f..

598e. 1. Yillarsia indica Vent. Wld. Sp. I.

811. 3. BI. Bijdr. 850. (Rmpli. amb, \'I. 173 II.

t. 72. 3. Rheed. mal. YI. t. 28). — Nymphae-

antAe Rchb. Fl. Exc. 420. 546. Adn. Endl. Gen.

8565. Msn. Gen. 259. Comra. 168. 3. 6. , ubi

capsula evalvis laudalur, elsi ipse Reiclienbach

bivalvem dixerit ! — Corolla mediocris tenera

alba fugitiva, ubiqiie fimbriis longis albis tenerri-

mis obsessa ; semiua pluricna sub-globoso-ovoidea

gl.aberrima lurida. — Specimina uoslra cum icone

Rheed. I. c. plane quadrant. — Icon. et descr.

Rmph. 1. c. planlam e locis siccioribus represen-

tant, — Taretsch lotik (Nelumbium minus,) ,,

Labiatae , Jbss.

606. 2. Pagonostemon gracilis Ilsskl, Caule

erecto herbaceo , foliis elliptico- , aul ovato-oblon-

gis, ulrinque attenualis , serralo-dentalis, superio-

ribu» siib-integerrimis ,
glabris, floribus ia spie»
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paniculata glomerulalis , verliciJlastris dimidiato-

secuiidis aut complelis, bracteis oblongis iuleger-

rimis, foliaceis (corolla a!ba minuta, filamenta in

medio albido-barbata.) DUlivi. If,.

606. 3. I'. cj'islalus Hsskl. caule ereclo herb.,

foliis ovalis s. ovato-oblongis lanceolatis ulrinque

attenuatis , serralo-deiitatis
, glabris , floribus sub-

spicatis e nodo singulo racemulis 2—3 abbrevialis

,

cristatis bractealis (coroUa alba , filamentis bar-

batis). Dillim. Tf,.

606. 4. P. moliis ffsskl. Caule erecto her-

baceo , foliis ovatis s. ovato-oblongis acutis basi

oblique attenuatis inciso-dentatis; incisuris serru-

lato-dentatis villosiusculis, floribus racemoso-spi-

catis , spicis axillaribus terminalibusque , racemulis

in axilla bracleae foliaceae binis ternisve cernuis,

bifariis villosis, bracteolato-imbricatis, 8—12 floris

(CoroUa lilaeina , filamenta medio purpureo - bar-

bala). J)t//em %.

606. 6. P. auricularia Ilsskl. ( Dysophylla

BI. Bijdr.82B. McnthaWilld sp.III. 70). (Rumph.

amb. VI. t. 16. 2). Bmüat (cauda) scrot. If.

6JI. 1. .Ve/issa inodora Haskl. Foliis pe-

tiolatis ovatis acutis, dentalis latiusculis, verticillis

mullifloris , interrujjle-spicatis , bracteis setaceis

glabriusculis , calycis limbo ciliato. Herba annua,

vil peienui», spithamea , inodora, habitu Tliymi

icrpylli.

619. Teur.rium sp, Jap. perennis, foliis ob-

longo • lancculatis acumiiiatis , basi attenuatis in

pctiülum dccurrentibus duplicato-scrratis pubcrulis;
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spica lerminali simplici, verlicillaslrisbracleatis4-10-

floris , bracteis subcoloratis subrolundo-ovatis acu-

minalis deciduis , calyces longitudine excedenlibus

,

corolla flavescenle. Ad. Pycnobotrys Bth. Endl.

1. c. pertinel. T. japonicum inter et injlalum ,

Wild. sp. pi. III. 23. ponenJa species. An T. slalo-

niferum Buth.

Verbeuaceae , Juss.

630. 6. Clerodendron siphonanthus R. lir.

Spr. syst. veg. II. 758. [i. atigusIifQlium Hsskl.

(Siph. angustifolia Wild. sp. pi. I. 606. Cler. for-

tunatum BI. Bijdr. 807. nee L.) Kembans , bu-

gang. h.

ASFERIFOLIAE, L.

638. 5. Co/ffeni'a procumbens L. Wild. sp.

pi. I. 712. Lam 111. l. 89. In locis sterilibus hu-

tnidis prope Builenzorg frequens. Q-

Co:<TOLTnLACEAE , EndL.

651. 5. Convolvulus Batatas L. (BI. Bijdr.,

742 sub Ipomaea). Batatas edulis Choisy, Con-

volv. 435. Ovarium in hac specie et in C. pani-

culato L. plerumquc biloculatum , loculis bioTuIa-

tis , soploiuiu Iransversaliuni nulimentis vix dislin-

gucudis.
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SOLAKACEAE , BrTL.

666, 24. Solamim pseudo-saponaneum , BJ.

Bijdr. 702. (S. amoenum Jngh. nov. gen. etsp.)

Tjakokkak boddaskalbum. Tj.

ScaoFBULAaiNEAE , R. Ba.

681. 1. Hijogethos sphaerocarpum IJsskl.

(Vriesea Hsskl. MSS, olim). (Spanoclea mi-

nor). O' — 2. H, nervosum Hsskl. Djukut

bulu mata kojup boddas. (Herba ciliaris Moschi

javanici alba).

ACASTHACEAE , R. Bh.

690. Ebermeyera Nees , Endl. gen. 4034.

(AJenosma BI. Bijdr, 756). Djarung aweweh
(acus foemina). If..

694. 1 , 2. Dipleracanthus australis Hsskl.

(Ruellia R. Br. I. 335) et D, repens Hsskl. (RueU

lia L. BI. Bijdr. 794).

698. 1. Aelheilema Javanicum Hsskl. (Lepi-

dagalhis BI. Bijdr. 801). Slylus simplex , stigma

compressum ; spicac secundae , bracteis hiuc bifa-

riam imiiricatis inanibus; flores tribracteati. Re-

liqiii generis characleres plane cum speciminibiis

nostris quadrant , in primis calycis el capsulae fa-

brica singularis. Djarung (acus). If,,

718. Perislrophe Nces. Huc pertinent Jus«

ticiae species scqucntcs : J. dicholoma DL , lan-

ÜAT. TIJOSCUB. ü. X. Si. 2. 9
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ceolaria Rxb, , albiflora BI. , salicifolia BI. tl

Roxburghiana BI. Bijdr. 786. nee ü. et S. Dlr.

I. 415, (Peristrophe Blumeaua Hsskl.)

Gesrertaceag , Endl.

735. Loxonia ? elecurrens , BI. Bijdr. 77??,

Calyce tubuloso angulalo , tjuinquedenlalo, dente

summo majori , corolla infundibuliformi , limbo

subbilabiato, labio superiore 3- , inferiore 2-lobo,

anlheris liberis sagittatis , loculis divaricatis, slig-

male bilamellato , capsula biloculata
,

p)acentis

crassissimis carnosis, lobis revolulis undique semi-

niferis. — Satis genere diversa species et forsan

generis novi typus , habitu Cyrtandrae, Rhyn-

chothecko forle nimis adfiais ; folia inferiora in-

,

siqirema subaequalia. Tjefjerobct.

PRiMnbACEAE , Vest.

745. 1. Lysimachia uUginosa BI. Bijdr. 737.

Pedunculis erectis petiolum subaequanlibus , fruc-

tiferis patentissimis , foliis inferioribus opposilis
,

superioribus subalternis , capsulis 2—3—5 valvibus,

staminibus liberis 5 , corolla patente , lulea. Q. Tf.,

Myrsiheae, R. Br.

746. 1. Ardisia pumila BI. Bijdr. 688. Caule

herbaceo vix suffruticoso foliis acurainntis, petiolo

basi vaginanti , floribus racemosis
,

pedicellis bre-

vissimis subumbellatis, calyce minutu , 5-iido, laciniis



13f

persislenlibus acutis. CoroUa rolala 5-parlita,

praefloratione va/fa^a (!) lacinüs margine inflexis,

staminibus inter laciuias cucullatas receplis , anthe-

ris apiculatis , stigmate subulato puncliformi , bacca

globosa sicca , semine piluliformi. — Kilampani

lilmbut s, juscut kawassa (herba potens) lf>.

Sapotacgae,

750. 1. Sideroxylon nitidum BI. Bijdr. 765.

foliis nlrinque attenuatis aut oblusiusculis breviler

acuminatis glaberrimis coriaceis nitidis
,
junioribus

uilidissimis sanguineis. ^.

753. 2. Mimusops Elengi L. Wild. Sp. II.

352. BI. Cat. 64. (M. obtusifolia BI. Bijdr. 672.)

(Rumph. amb. II. t. 63. Rheed. mal. I. t. 20.)

Tunjung s. Tanjong (angulus).

ASALIACEAB, Js3.

776. 8. Uedera nodosa Jlasskl, (Aralia BI.

Bijdr. 873. Paralroj)ia DG. Prodr. IV. 265.) Ki-

laiighil (ligniim coeli) f2.

AnPELIOEAB , Ktb.

779. 3. Cissus adnala Rxb. Fl. Ind. I. 423.

(C. arislata BI. Bijdr. 153.) Aroy sjuch boddar

(C. discolor BI. ovala Hsskl.) Foliis cordalo-

ovatis acutis subbullatis; variet. in liorlo cum
ipccie culla distincta pcrstat. Büngbürrüman
(rubicunda). fj,

9*
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LoaANTUACEAE, EitDI,,

756a. (759). Diacicarpium tomentosutn lid

Bijdr. 657. Endl. Gen. 4260* Enchir. 458J Schoe*

pfia Schreb. Endl. gen. 4260 differt. corolla

staminibus 8 , filamentis liberis brevissimis coniplii»

nalis versus apicem et connectivo sericeo-pilosis,

aniheris elongatis Jinearibus , ovario semi-infero ,

calycis limbo 10-denlato. Majore jure ab illslris.

Endl. in Enchir. Loranthaceas inter et Hamameli-

deas positum nee ad Caprifoliaceas reducendum

,

secundum CIrs. Blume, Fl. Jav. Praef. VIL Fólia

ramorum uberiorum lala , oblique-cordata sub-3 5

angulala s. lobata. Kisürrislie s, Kilutung

(Lignum simiarum nigrarum). 12.

Mbrisfbb9iaceae , DC.

796. 15. Cocculus ovalifotms DC. s. v. I.

526. BI. Bijdr. 25, Pedicellis florum masc. uin-

bellatis, flor. ^ racemosis, petala ((^ et J) basi

convolufa apice biiida , stamina 6 , ovaria 6,

slylis indivisis , putamen hippocrepicum , cofyle-

dones parallelae. Drupae violaceae , flores dioi-

ci. — Aroy Kikonneng (lignum luteum scan-

dans). f2'

796. 18. Cocculus radiatus DC. s, v. I. 527.

(Rheed. mal. VII. t. 3) an Titiaceae sp. ? Arotj

Kikonneng. Tj.

795. 1. löi/es ovaHs BI, Bijdr. 30? an sp.'

nov. ? $. Foliis supra Tiridibus uervo medio ejus-
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que ramis fernigineo-toroentosis, sublus lotis glauco-

velutinis , cirrhis interfoliaceis , ramis juoioribus
,

petiolis, pedicellis, calyce et ovario densissime fer-

rugiaeo-tomentosis nilentibus , sligmate disciforme

,

erenulato
,
glabro. fe.

CuCURBITACKAE , JsS.

556. 7. Brijonia leucocarpa BI. Bijdr. 924.

DC. Prodr. III. 305. Antherae reclae unilo-

culatae, connectivis crassiusculis longiludinaliter

adnatae, connectivorum paribus binis connatis,

quinto libero , ut stamina biua biloculata , loculis

discretis et unicum unilocuiatum repraesententur

;

bacca 1—2—sperma succo foelido farcta. An-

noD potius Bryonopsis BI. Bijdr. 922. generice

distinguenda ? Nainpru. If,

Begomaceae , R. Bb.

565. 16. Begonia pel/ata Hsskl. Foliis

peltatis coriaeeis subrotundo-ovatig acutis glandu-

loso-crenatis subtus cum petiolo , ramis peduncu-

lisque atro-«anguiaeis. Floribus roseis in corymbig

<iichotomig , dicholomiae flora altero <ƒ, alleroj;

capsulae alis subaequalibus aut una majori , ob-

tusis. Uerba perennis caulesceos elegantissima , hu-

milis; patria ignola. An Javae incola? Ilariang

büirüm (Uegonia rubra.) ^.
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Malvaceae , Jss.

877. 1. Spkaeralcea triflora Usskl. (Sphae-

roma Usskl. Mss. olim.), f^»

(878). Pavonia diversifolia Hsskl. (Malachra

Hsskl. Mss. oiim.) afi. Malachrae bracleatae Cav.

(Pavoniae Msn. Gen. 26. Gom. 22.) an eadem?

Foliis cordatis , inferiüribus subrotundis septemlo-

bis , lobis abbrevialis dentatis , caulinis plus tniuus

5-fidis, lobo medio nunc elongato , summis nunc

integerrimis subhastato-oblongis ; floribus in capi-

tuliim breviter pedunculatum involucratum con-

gestis, involucri foliolis magnis ovalis aculis 5—7-

plinervosis ; braclea foüosa involucri foliolis simili

,

sed minori , ad basin singuli floris una cum brac»

teolis lateralibus filiformibus 4 , caule foliisque hir^

tissimis , corolla parva rosea , petalis liberis , stig-

matibus 10 , carpellis indehiscenlibus siccis muticis

5 solubilibus. Djukvl hulu (herba pilosa) Pair,

ignot.

879. 5. HibiscuacaUosws BI. Bijdr. 67. Sprg.

5. V. IV. 2. 258. Ob capsuke loculos co spermos

(nee 1—2—sp) Hibisco nee Lagunariae adseri»

benda species ; cf. Msn. Gen. 27 et Gom. 23. 19.

880. 4. Abelmoschus Vrieseanus Hsskl. (Hi-

biseus Hsskl. Dee. I. 9.)

888. 7. Abelmoschus panduraeformis Hsskl,

(Hibiscus Brm, Ind. 151. t. 47. 2. DG, Prodr. I.

455. 114.) Gaule petiolis peduneulisque tomento-

sis et setis sparsis hispidis, foliis cordatis velutinis

^ubtus glauccsceulibus , iiiferioiibus 5 - angulatis
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siib-5-Iobis , sumniis ovatis oblongis dein lanceo-

Jalis siuuato-dentatis, summis denticulatis, pedun-

culis axillaribus petiolo brevioribus , fructiferis

longioribus, foliolis 7—10 spathulato-linearibus,

calycis 5-fidi I5-nerviis, laciniis acutis; corolla

expansa sulfurea intus purpureo-maculala ; capsula

selis densis hispida ovoideoglobosa , seminibus

glubris. — An eadem oc Hibiscus heterotrichusDC.

Prodr. I. 450. 48? 0.

Sterculiaceae , Vkt.

894. 1. Orthothecium visc.idunt. Usskl. (Helic-

teres BI. Bijdr. 79. S. pag. S. V. IV. 2. 256.)

Florcs ad basiu calycis viseido - villosi braoteis bi-

llis niiforinibus et glandula stipitata viridibus prae-

diti ! Corolla aiba , capsula iu hac et sequente

specie muricibus elongatis illiformibus villosissimis

tecta; caetera generis vid. apud Endl. gen. 5316. et

Msn Gea. 29. Com. 25. Uuc et O.javense Hsskl.

(Helicleres BI. Bijdr. 80. Sprg. S. V. IV. 2, 256.)t

pertinet. KokondoUan. fj. t

894. 4. Oi/hothecium hirsutum Usskl, {He-

licleres BI. Bijdr. 80. Sprg. S, V. IV. 2. 256.)

Flores ad basin calycis incano-sauguinei bracteia

binis lineari-fUiformibus et glandula sessili 8an-<

guincis pracditi, corolla sanguiiica. Kokondal^

ian. f2- .LjoiTii

894. 1. Isora veraicolor Hsskl. (Helicleres

Iwra L. DC. Prodr. 1.475. BI. Bijdr. 79.) Pelala

primuni glauccsccntia , dein carmcsiiiu. Styli spi»
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spiraliter torli
,
petala omnia appendiculata , infe-

riorum appendiculae angustiores , superiorum ca-

nalem formantes tubum staminiferum imoque un-

gues pelalorum inferiorum amplectenlem. Kokon-

dol/an (Kondol-lestis) S. Preferan (tortum). fj.

896. Sterculia L. An potius in diversa genera

sejungendum genus ? Cf. Endl. gen. 5320. Msn. gen.

30 el 31. Com. 25. Southwellia et Poeciloder-

?!ns conjutigendae videntur, cum in priori carpella

jam plus niiuus slipitata evadant.

BUTTKBRIACEAE, R. Bb.

903. Visenia uvibellata BI. (nee Houtt.) Bijdr.

88. Msn. gen. 33. Com. 26. 16. (V. javanica Jngh.

MOV. gen. et sp. 16. Aleurodendron album Rwdt.

BI. Cat. 87 ). An forsan Houttuijn semina alis

Jonginqua conservalione delapsis descripsit ? Icon.

Foutt. II 46. 3. plane cum specimine nostro qua-

drat. Arbor vegelatione celerrima excellens et ad

plantationes obumbrandas oplime adhibenda. Sunt

mihi duae varietates: a foliis junioribus densissime

albido-mollibus, petiolis ramulisque albido-viridi-

bus pariler ac foliorum nervis ;
— Bintinu boddas

(aiba). — et j3. rubescens HssAl. foliis junioribus

minus dense et rubenti-mollibus ,
petiolis, folioruoi

juniorum nervis , ramulisque plus minus rubentibus

imoque rubris. Bintinu büi'rüm (rubra). Folia

seniora , flores et fructus in utraque varietate si«

millima.
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TiLIACBlE , JOSS.

913. Monoceras Jcq, Endl. gen. 5.385. Huc

pertinent Elaeocarpus lauceolatus et obtusus BI.

Aphaiitiaceie , GoRR.

948. Ghjcosma Corr. Endl, gen. 5502. (et

Sclerostylis BI. Endl. gen. 5503.) Ovarium et bacca

1-5 loculata , loculis I-spermis ; in eodem ramo

maxime variabilis.

948. 1. Cookia punctata Sonner, Wild. Sp.

II. 558. DC, Prodr. I. 537. (escl. syn. Rmph.)

(Micromelum pubescens BI. Bijdr. 138. Sprg. s. v.

IV. 2. 162. Bergera? Wgh. et Ara. ex Msa. gen.

pi. Gom. 346.) Galyx parvus urceolatus ^5-fidu3

(nee integcrrimus !) in caeteris characterem Goo-

kiae Endl. gen. 5507. Msn. gen. 16. Gom. 8. 34.

plane quadrans genus , floribus quinariis. Disse-

pimenta baccarum ( sterilium dein exsuccorum)

succum balsaraeum redolentium, seminibus reliquis

aborlivis uno alterove tantum involuto intorta! —
Willdenovii descriptio plane quadrat. Lam. ill.

t. 3.54. bona, Sonner. voyag. Ed. II. T. IV. 398. t.

130. Ed. germ. II. 151. 1.131. optima; anlherae

autem nimis rolundatae sunl delineatae. Kihadjata

boiltlas.

949a. Paramignia Blumei Ilsskl. (Liraonia ?

dubia BI. Bijdr. 133). Foliola nunc solitaria nunc

biaa tcrnave apicc acuta aut acuminata acumino

rclusu (cuct. vid. UI. 1. c. Endl. gen. 5510.) Florcs
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in racemulis axillaribus abbreviatis 5-15- nis; fruc-

tus nuuc seminibus deslituti foetidissimi. Ktkje-

rjih (lignum citrinum.)

Meliaceab , Jss.

968. 2. Bichjmor.hiton ? littoralis Hsshl.

Herba perennis aut suffrutex pygmaeus hirsulo-

pubescens, foliis impari-pinnatis , foliolis 3—

5

ovato-oblongis oblongisve, summo latissimo obo-

vato-spathulato , inümis subinlegris, summo inciso

dentato; ilüribus axillaribus subracemosis , pedun-

culo 3—5 floro
, pedicellis brevibus, sepalis spa-

Ihulato linearibus sub-reflexis, petalis longissimis

a basi ad medium et ultra cum colunma staminea

ööunatis, apicë liberis, oblongo- aut obovato-lan-

èéolatis (candidis.) stam. el pistillum generis. Endl.

gen. 5535. Capsula baccans 2- 4 loculata , loculis

2-spermis, seminibus exarillatisalbuminosis, angulo

cenfrali insertis , cotyledonibus crassis. Tinga-

dep'ah ïaut (littoralis). Habitat sylvas humidas

liltéreas £anlarn prov. austral.

ACEHIKBAE , DC.

797. 1. Acer laurinum Hsskl. (A. javanicum

JuDgh. litt. et Malab. Geb. J. c. nee Brm. Ind. 221).

Huru pötjang (Laurus moschi javanici). \l.

Malpighiaceae , Jss.

. 978. 1, Aspidopleryx (omenlosa Hsskl, (Hi-

raea BI- Bijdr. 225).
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Sapindaceae.

99;\ 1. Melicoccus amoenus Hsskl. (Endl.

gen. 5620. Msn. gen. 53, Comm. 38. 23.) Kian-

f;ier I^. Foliolis 10— 12 jugis, infimis auriculi-

fomnibus, reliquis obovalo-obipngis integerritnis

glaberrimls, panicula terrainali. Stamina 6— 9,

filainenta antheris breviora , ovarium 3—4 locula-

tum , drupa 3—4 loculata. Folia juvenilia laetis-

sime persicina , inflorescenliam pulcherrinam ae-

inulantia,

995. 1. Sladmarvna sideroxylon DC. Prodr.

I. 615. BI. Bijdr. 237. (Rmph. amb. III. t. 65.

ficl. II. Genus a clss. ' Cambessèdes Cupaniae

aHjectum (cf. Endl. gen. 5614) cui Jonge diver-

sum ! Fruclus globosi , racemosi , apice styli ru-

dimento persislenle apiculato-mucronati ; pericar»

pium glabrum alulaceum indehiscens fulvum , se»

niina arillo pulposo guccoso arcte inclusa solitaria

( succo leviter acido fere Nephelü iappacei ).

Kefjheliain inler et Sapiuduni collocauda. Ki'

sambie, \l,

Meliossieab I Endl.

998. 3. Muliosma nitida BI, Cat. 32. (Mil-

lingtonia Nees. Dtr. I. 013. an Mill, sarabucina

Jiingh. ? Tijdschr. nat. Gescb. en Phys. VIII. IMalab.

Geb. 17. Kuliwu.
\i,

POLTGALBAE , Jss.

1001. Xanlhophijllum lixb. Endl. gen 5657.
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Meisn. gen. 23. Gom. 20. Genus ob stipulas sub-

spinescentes Krameriae affine dictum
, quas fruslra

in omnibus speciebus quaesivi, Küelloa mei a.

Kindog (lignum ovinum).

Cblastbihbab I R. Ba.

1004. 1. Euonymus javanicus BI.Bv^At.WAQ,,

Conocarpus Hsskl. a. (ï. sphaet-ocarpus Hsskl.

Omnibus parlibus floralibus saepe 6-nervis ! Spe-

cies intermedia inler Lophopelalum, Wight. et

Euonymus Trnf. (Endl. gen. 5675 et 5676) nunc

unum uunc alterum genus repraesentat. An prius a

posteriore jure sejungendum ? a priori differt

:

petalis obovatis supra basin integerrimam fimbriato-

ciliatis , filamentis glandulae insertis , ovario 5-Io>

culato, loculis 2-ovulatis, sligmatc acute , capsula

B-gona 5-Ioculata , loculis abortu plerumque 1-

Epermis ; ab altero : petalis sub disco pentagono

crasso insertis, fimbrialo - ciliatis , filamentis re-

fieKis persistentibus , capsula 5-gona nee lobata.

Kikaljang. Tj.

1005. 1. Catha viontana Hsskl. (Celaslrus

Rth. DC. Prod. II. 9. 60.) Kaliageh laut (litto-

ralis^. Kajae passier (lignum arenarium). \l.

Ilicikeab , Brgw.

1011. Prinos cijmosa Hsskl, (Ilex. BI. Bijdr.

1149,) Kisekkel. \l.
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RniMKEAE , R. Br.

1016. 1. S/rombosia Javanica BI, Bijdr. Il5i.

Endl. gen. 5752. Msn. gen. 44 et 71. Com. 32 et 51.

Rkamno maxime affine genus , ad cujus char. illustr.

addenda haecce : Calyx in alabaslro cyalhimorpho

5-dentatus; petala unguibus latis canescenti.pube-

rulis concavis in urceolum connivenlibus, ad faucem

cilialis, laminis yix 4tam unguium partem longis

ovatis acutis patentibus, supra glaberrimis , mar-

gine albescenti-puberulis , fliamenta spalhulata pe-

talorum unguibus aduala ; discus 5-sulcatus, ova-

rium 3—5 loculalum obtegens ; loculi ovarii l-

OTuIati , ovulis ex angulo loculorum interno pen-

dulis. Racemuli axillares abbreviali. Kikaljang

s, Kiköjüp. f2.

EüPBOBBIACEAB , R. Btt.

1026. 1. Tragia hirsula Êt. Bijdr. (an T.

hastata Rwdt. BI. Cat. 108?) Fulus aroy. fj.

1028. I. Hedraiostylus ^laherrimus Hsskl,

(Pterococcus Hsskl. Mss. olim nee Pall.) (Pluc-

kenetia corniculata Wild. Sp. IV. 515. Rmph.

amb. I. 194. t, 79. 2). A Pluckenetia, cui Endl.

gen. 5784. adnumerat plantam hancce, differt:

stuminibus receptaculo globoso insertis 8—12 fer-

tilibus, 4—6 sterilibus subglanduliformibus iraber-

bibus pcriphericis ; slylo brcTissirao crassissimo sub-

globoso leirngono, eligmate 4radialo, capsulae
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Coccis alato-corniculalis. cf. Lam. 111. t. 788. ï.

Volubilis scandens , foliis ovato-oblongis roslratis

basi exoiso - cordatis bistipellatis et biglandulosis ,

5-nerviis , dentato-serralis glaberrimis , racemis

axillaribus. Aroy tang tang angien (lusus ven-

lorum scandens).
\i.

1029. 1. Periptertjgiumquinquelobum Hsskl.—
Macarangae Thouar. Endl. gen. 5789. et Crolo-

nopsi Rch, Endl. gen. 5826. aliquanto accedens:

an hujus familiae ? Plores monoici racemosi ; calyx

.5-partitus, cf corolla 5-petala aut profunde 5-

parlita , stamina 5 , filaraentis brevibus corollae

basi insertis , antheris extrorsis biloculalis oblongis;

^ corolla O, ovarium oblongum 1-loculatum 1-

ovulatum , ovulo pendulo , slylo brevi tereti ,

stigmate globoso papilloso , deinlalerali, opestylo-

podii excrescentis ; samara peripterygia ; stylopodia

longo crasso subcomplanato apice emarginato-co-

ronata , bicostata , seraine 1 pendulo. Herba annua

scandens lactifera , foliis basi exciso-cordalis 5-

nerviis , 5- sub 7-lobis, lobis acutis, medio ob-

Jongo lauceolato acuniinalo utrinque glabris. Ha"

bitu Momordicae. Prope Buitenzorg.

1041. 5. Ricinus? salicinus Hsskl, Frutex

.riparius salicinus, tamis terelibus glabris, foliis

brevi - petiolatis Jineari- lanceolatis utrinque atle--

nuatis, glaberrimis, supra lucidis, subtus glauci»

venoso-reticulatis et peltato - scutellatis. Floribus

spicatis minutis bracteolatis
;
plane Ricini sed per-

parvi, fructus globosi submuricati minuti. Sti-

pulae caducae iineari - subulatae. Ad margine»
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riïdIoTum , diversa supra mare altiludiiie Pro'vm-

ciae Bantam et Preanger. Tjiijer s, Tjurei

(Keriutn).
!

1045. Rottlera Rxb. Ilsskl. (Rottlera Endl. gen.

B8I9, et Adisca BI. Bijdr. 609 etMappa Jss. Endl,

gen. 5758). Mappa a Rottlera haud diversa ha-

benda ob calycis divisionetn inconslanlem et an-

therarum loculos plurimis speciebus haud diversos:

Adisca BI.
,
quam Endl. 1, c. jam ad Rottleram

reduxit , media quasi inter genus prius utrumque.

1064 Scepasma loncjifoUuni Usskl. Foliis

ovalo- aut oblongo-lanceolatis inaequilateris acu-

minatis glaberrimislucidis, floribus femineis lernis,

ovario 3-ioculato , sligmatibus 3bus divaricatis sub-

bifidis , fructu 3-loculato. Tjetjerennean s. Tjer-

meh lötvünff (sicca sylvestris). Inveni mensa Oct.

1841 ad liltor. austral. Buntam.

1065. 1. Eriococcus gracilis Hsskl, monoi-

cus
; (f calys 4-partitus , laciniis aequalibus colo-

r.itis fimbriatis , caetera Episiijlis Endl. gen. 585S

;

5 caiyx 6-partitus laciniis subbiseriatis aequalibus

coloratis , fimbriatis , ovarium disco glanduloso

einctum 3-loculatum subglobosum lanatum , stig-

mata 3 filiformia bipartita brevia ; fructus substi-

pitatus lanatus depresso-globosus 3-coccus, coccis

2-spermis. An cum Sccpasmate et Epislijli in

genus unicum conjugendum ? Fruticulus ramo-

sus , rami pinnaeformes , folia Scepasmatis ,
' at

pubcra ; flores longe pedunculati , (ƒ tencrrimi

glomerulati infcri
, J graciics fiimiores terminale»

«ut subterroinaics. Kepcri ad littora australia
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Provinciae Bantam florea fruclusque gerentem^

mense Oct. 1841. I2.

1070. Pierardia Rxh. Endl. gen. 5878. BI.

Bijdr. 578 ! ! Char. gen. accuratissime descripsil

cf. Blume 1, c. et jure Eupkorbiaceis (imoque

Buxeis Bril.) adscripsit; a Sapindaceis , cui olim

Msn. gen. 53. Com. 3830. dubie adposuit (eumque

sequens Endl. Enchir. bot. 561. 562) sat diversum

videlur cf. Msn. gen. 344. — Flores g viridiuscuH

^ luteis multo majores , ntrique nunc in eadem

nunc in diversa slirpe progressi el praesertim ^
fragantes , folia exsiccata Theae viridis odore m-

mulantes. Fruclus edules jucunde acidi.

Con!CABACEAG , R. Br.

1091. Connarus9 lur.idus Esskl. Frutes

scandens , foliis impari-pinnatis 18—24 jugis gla-

bris , foliolis oblongis basi subcordatis apice retusis

supra lucidis subtus glaucis ,
petiolis ramulisque

puberulis, racemis axillaribus congestis subcampa-

nulatis, floribus pentagynis; calyce colorato. —
An Omphalobii sp. ? Fruct. nondum vidi ! Folia

jimiora colore persicino laetissiino excelleutes.

Balsadiiiieae , RcH,

1109. 3. Impatiens cornuta L. Wld. Sp. I,

1174. (Balsamina lalifolia Brm. Thes. Zeyl. 41.

t. 61. 1. BI. Bijdr. 239, nee DC necic. Rlieed.)

Flores in icone cit. Brm. aggrcgali infra-axillares

,



vd jam aiitor ipse pedunoulos ex errore calami

infra axillares ortos dicil et planta nosti'a praeter

pelala paullo majora plane iconem quadrat, mini-

me autem iconem Rheedii IV. t. 48).

COMBRETACEAE , R. Rr.

1112. 4. Terminalia Catappa L. Syst, ed.

Gruel. I. 70i. 1283. 1. (T. Calappa Lam. et T.

moluccana Lam. Wild. Sp. IV. 9G71 et 9fi8. 2.

BI. Bijrlr. 642 et 643. DC. Prodr. II[. II. 5 el 6).

«. Macrocarpa Hsskl. (Catappa domestica

,

Rmph. I. 114. l. 65)..

(j. Rhodocarpa Usskl. (Catappa liltorea Rmph,

I. 175.)

y, Clilorocarpa usskl. (Catappa sylvestris.

Rmph. I. 175.)

Foiiorum forma
, quoad basin (cf. Rmph. ie.

I. c.) maxime variabilis, pariter ac pubescentia

,

quae in turionibus arboribusque jiiiiiuribuü saepe

mollis et egregia reperilur , dum iu robustioribus

plerumque evanescit. Alluli planlulas e liltoribus

australibus foliis müilibus, nulio modo ajunioribus

in horio botan. no^tro cultis distiiiguendas. Va-

rietates scquentes , a. Kalappang gedeh (major)

fructibus majoribus rubris, ^. Kalappang hürriim,

(rul)ra) minoribus rubris
, y, Kalappang boddar

(aiba) minoribiis viridi-fiavescentibus distiuctae.

1115. 1. Comhrelum IValltc'iü. DC. Prodr. III.

21. An, t'. micropeiaium DC. 1. c. 19. 8? a quo

(e diagiiosi
!

) diflert foliis nunc ellipticis nuuc

lAT.TijoscuB. D.X. St. 2cn3. 10
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ovalibiis basi rotundatis apice breviter acuminalis

mucronatis; bracteolae ante anthesin lineari-subu-

latae caducae , in authesi evanidae. — Aroy tukkul

takkal menjak (oleose, glabr.) repen in sylva-

ticis liltoreis australibus prov. Bantam. Ij.

Mtrtaceae , R. Br.

1160. 1. Sonneratia acida L. HCVtoAtAU.
112 t. 74. Rheed. mal. III. t. 40.) Bidala (arbor

seducta) et Bapafrangan (tirones). Reperi in lil-

toreis paludosis prov. Bantam 9516. 41.

POIIAGEAE , JvSS.

V

1177. Rhaphiolepis Sieboldii Usskt. (Mespi-

lu3 BI. Bijdr. 1102.) T2.

ROSAGBAE , JOSS.

1183. 4. Riibus acuminatissimus Hsshl. Rmph.

amb, V. 88. t. 47. 1 ? ) Frutex scandens ramis

glaberrimis , aculeis recurvis, foliis pinnalis glabris

supra substriguiosis concoloribus, pinnisS—(5?)

superne solitariis , ovato-oblongis , acuminalissimis

setaceo-serrulatis , nervo medio aculeatis , stipulis

lineari-subulatis , racemis axillaribus subterminali-

bus 3-floris, pedunculis glabris actilealis, laciniis

calyciuis oblongo-lanceolatis acuminatis. Citatum

Rumphii cerle huc revocandiira , nee ad R. par-,

vifolium Wld. Sp. II. 1083 9. DC. Piod. IL

664. —> Hareus (rubusj. f2.
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CHATSOBALAnEAE , R. Bn.

1184. Parinarium, Jss. Endl. gen. 6411. (Cy-

clandrophora Hsskl. Mss. olim). Pelala 4 ; ovarium

sub exsertum, drupa putamini adnata lignoso. —
Sp. 1. P. glaberrimum Usskl, 2. 1', scabrum

Usskl, Kisoreca. ?2.

Papilionaceae , Ehdi.

1 188. 33. Crotalaria anfhylloïdes Lam. DC
Prodr. II. 129. 63. (Chrysocalyx Guill. et Par.)

In graminosis paludosis prope Bataviam If.. Q.
Kakaljangan (fabacea).

1188. 40. Crotalaria striata DCVtoAv. II.

131. 80. (C javanica Jngh. No. gen. et Sp. 17.

Tijdschr. Nat Gesch. et Phys. VII). Kakatjangan

pollong (fabacea pisi).

1194. 1. Xiphocarpus candidus Endl. (Te-

phrosia DC. Prdr. II. 249. Hsskl. Dec. I. 9.). —
An potius Lonohor.arjjo H. B. K. (Endl. gen. 6544.

Msn. gen. 89. Gom. 63. 171.) addenda species?

calycis limbo vix bilabiato, dentibus superioribus

brcvissimis.

1205. 1. Phyllacium scandens Hsskl. (Hel-

iolis scandcns Usskl. Mss. olim). Voiubilis, ramis

gracilibus , foliis trifoliatis, foliolis petiolulalis

bistipellatis ovalibiis ulrinrjije sub-cmarginatis sub-

tui glaucis, stipulis stipellisqiie setifurmibus, pc-

duuculis axillaribus (solilariis aut-) 3-5 nisve con-

10»



geslis peliolo brevioribus apice foüolo florali iinico

cucullato graiidi (instar Flemingiue slrobiliferae)

praedilis , flores binos ternosve brevi pedicelliilalos

occultanli; calyce bibracleolalo, dentibus 5-subu-

Tatis, legumine stylo persistent! mucronalo. Ha-'

bilus Giycinae. Endl. gen. 6598.

1208. 1. Arachis hypogaea l. DC. Prdr. [I.

474. 1. (Rmph. amb. V. t. 130.). De evolulione

fructus nimis distincla et a descriptione Endl. gen.

6601. diversa. vid. Hsskl. ? Tijdschr. Ned. Ind. III.

II. p. 146. et Flora s. Bot. Zeit. Ratisb. 1841.

Leguininos. Katjang tana (faba terrestris) s.

Kaljang soeoer. Q. Tf,.

1233. Galactia debifis Bsskl. (G'ycine Ail.

DC. Prdr. I(. 241. 3. Wtd Sp. UI. 1080. 20. GI.

Jabialis L. Wld. Sp. III. 1061. 24.). y..

1241. 2. Vigna sinensis Endl. (Dolichos L.

DC. Prdr. II. 399.). Caiile alliori aut humiliori,

legumine immaturo duro ineduli aul lenero eduli,

seminibus maculalis aut immaculalis albis, ro-

seis,' rubris, nigrisve. Katjang pandjang (faba

longa). Q.
1242. 3. Dolichos scahriusculus H^akl, —

Volubilis ramufis sublomenEosis , foiioh's oblongo-

lanceolatis acumiiiatis supra scabriuscuiis subtuj

glabris pcduncuiis 1-2 floris petiolo longioribus

,

veiillo exlus versus basin subcalcarato , legumini-

bus linearibus louge subulalis glabriuscnlis. — E

Japonia allala fertur. cf. D. spurius DC. Prodr. II,

397. 3. et Clitoria virginiana DC. Prodr. TI.

234. 9. , cui maxime affinis et quacum (/ï. elliptica
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ï>f;.^ olitn conjuuxi. Anigitur potius ad Cenlrosema

DC. Endl. gen. 66a8. reducenda sp. ? cf. aulern

Msn. gen. 86 et 94. Gom. 62. 119 el 67. post 269.

(Sleganotropis) ubi vexillum cucullatum basi bi-

culloaupi alas et cariuam iucludens, dum uostra

vexillum patenlissimum habet. Katjancf moiijvt

(fdba simiarum). ©. :

1281. 15. Bauhinia debilis Usskl. (B. diva-

ricala Dnnst. nee L. nee Lam, B. scandens Wld.

Sp. II. 508. ex parte Rheed. mal. III. t. 29.)

C.iule volubili subscandente , cirrhis desliluto, fo-

Jiis glabris longe acuminatis ad medium connatis.

Aroij tl/u/, y f2.

MlMUSEAB , R. B&.

1289. 2. Park'a intermedia ïïsskl. Species

iulermedia P . speciosae Hrt. Bog. et P. bi-glo-

bosae R. Br. (P. grandis Hsskl. Mss. olim. Inga

bi-globosa Wild. DG. Prodr. II. 442. 106.) Fu-

teer. II.

1292. Caü/iaea r.a/lislachys Gui/l. et Perr.

(Dcsmanlhis DC. Prodr. II. 445. 16. Dichrostachys

Wghl. et Arn ) Pilang /otieh. 5. Puhong, f2. E

Provincia Cheribon allata.

1296. 12. Inga fasciformis Jlsskl. in Flora

Bol. Zeil. li'j:'>9. Legum. jav. sub-genere Pithero-

lobio rlHrl. Msn. gen. Add, ad Gom. 69. 307o)

adscribenda species
, quociim flores fruclusque

plaiie Cüugruunt, Djïuidjicug. \i.



Quid est et cujus familiae est Reijnouthria ja-

ponica Houtt. et Linn. syst. veg. ed. Gmel. ? —
ab omnibus auctoribus recentioribus praelervisa

et in horto nostro culta , sed nunquam flores pro»

fereiis : babitu Plutnbagineo aut Polygoneo.

Bandong die 13 m. Sept. 1842.



OVER DE WIJZE VAN ONTSTAAN, DEN OORSPRON-

KELrjKEN VORM EN DE OPVOLGENDE VERANDE-

RINGEN DER DOOR PRAECIPITATIE VOORTGE-

BRAGTE ORGANISCHE EU ANORGANISCHE

VASTE STOFFEN , INZONDERHEID OVER DE

VERSCHIJNSELEN BIJ DE VORMING VAN

KRISTALLEN.

P. H A R T I N G,

Professor Ie Franeker.

Reeds bij eene vorige gelegenheid — toen ik

namelijk aan de lezers yan dit Tijdschrift mijne

waarnemingen over het analomisch maaksel vau

-den Cactus-stengel mededeelde — merkte ik aan,

dat , bij den groolen ijver voor natuurkundig on-

derzoek , welke tegenwoordig meer dau immer be-

slaat, niets ligter gebeurt, dau dat twee of meer

natuuronderzoekers zich met hetzelfde onderwerp

bezig houden. Ik had toen het genoegen te zien

,

dat mijne waarnemingen, schoon onafhankelijk

van die van Schleiden gedaan, grootendeels slechts

ter bevestijinz dezer laatste strekten.

Anders is het gelegen met het onderwerp, tot

welks nadere toelichting, de volgende bladzijden

zullen dienen, ilet toevul heeft namelijk weder
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gewild , dat ook hiermede éen der beroemdste

liuitsche phytoldinen — de Heer Lijik. — zicli

heeft bezig gehouden, duch met geheel audere

uitkomsten , dan die , welke ik gemeend heb uit

mijne uasporiiigeu te moeten afieiden (s, Bulletin

d. SC. pki/s. et nat. 1840, p 287—365). De eer-

ste mededeeliii^en vaa den Heer L. , betreffende

den mikroskopischen vorm der praecipi laten, be-

vinden zich in Poggend. Ann. , T. 46 , S. 258.

Later heeft ZEd. deze waarnemingen , vermeer-

derd met eeuige nieuwe , afzonderlijk uitgegeven
,

onder den dubbelen titel van Veber die Bildung

der feslen Körper , en De la formation des

corps solides, Berlin, 1841.

Ten einde den lezer in staat te stellen , het

verschil tusschen ons beider resultaten gemakke-

lijk te overzien , zal ik dezelve hier nevens eikan-

der stellen, inet achterlating evenwel van mijne

toepassing op physiologische verschijnselen , aan-

gezien de Heer L. zulk eene toepassing niet ge-

njaakt heeft,

1°. (*) « De vaste lig- Er bestaan vier oor-

chamen , wanneer zij spronkelijke vormen ,

plotselijk of door neder- weike de zamensteilenJe

plofling ontslaan, ver- deelljes der vaste ligcha-

toonen zich in derzelver men onmiddellijk na de

eersten toestand als bol- nederplofEng aannemen z

letjes van verschillende a) die van uiterst kleine

(*) Uebei- dit Bildung etc. S. 28.
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grootte. Zij vereenigen

sicli allengs lot grootere

b:>'letje3 , en vloeijen te

zamen ; zij zijn derhalve

vloeibaar , en hebben

groole overeenkomst met

iwiitzilverbolleljes.

2''. « In eenige geval-

len gaan deze bolletjes

bij de uitdrooging zonder

bijzondere verandering

tot cene vaste massa over,

welke zich dan op de

breuk aardachtig ver-

toont , zoo als bij het

krijt. Somwijlen vormen

deze bolletjes hier en diin r

reeksen , en wel in die

gevallen', waar de lig-

ch;inipn in dcrtelver na-

tuurlijken toestand cene

vczeligc breuk hebben,

M)o alt zwavcUpiesglans.

moleculen, welker ge-

daante uit hoofde hunner

kleinheid niet met zeker-

heid kan bepaald wor-

den
;

6) die van volkomen

doorschijnende , zeer

buigzame en plooibare

vliezen
;

o) die eener gelei-ach-

lige massa , waarin ter

naauwer nood eenigeza-

menstelleude deelen wor-

den waargenomen , en

cl) die van kristallen.

De onder a en 6 ge-

noemde vormen onder-

gaan de volgende meta-

morphosen. In sommi-

ge , doch niet alle , uit

moleculen zamengestelde

praecipilaten vereenigen

zich deze, en hangen,

of eerst vlokaclitig za-

men , of verbinden zich

dadelijk onderling lot

grootere ligchaampjes ,

welke doorgaans eene

meer of minder regelina-

tigp bolvormige gedaante

bczitteu.
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3°. » In anderp ge-

vallen verschijnt, behalve

zeer kleine bolletjes, een

gelei, dat echter op som-

mige plaatsen zeer dui-

delijk eene zamenstelling

uit zeer kleine bolletjes

vertoont. Bij het hard

worden , vormen zulke

ligchamen eene zeer digte

massa.

4°. « In nog andere

gevallen vertoonenzich,

behalve de bolletjes \

platen van onbepaalden

omtrek, die echter mede

op sommige plaatsen zeer

duidelijk blijken , uit

kleine bolletjes lamen-

gesteld Ie zijn.

In de doorschijnende

vliezen , die den tweeden

oorspronkelijken vorm

daarstellen , ontwaart

men, na eenigen tijd, het

ontstaan van kleine mo-

leculen ; het vlies wordt

hierbij tevens broos en

scheurt vaneen ; door-

gaans verliezen later de

aldus gevormde lappen

de aanvankelijk scherpe

randen, en worden zij

vlokkig. In vele gevallen

ondergaat de gepraeci-

pileerde stof nu geene

verdere verandering ;

maar dikwerf ook ver-

eenigen zich de molecu-

len tot grootere korrels

of bolletjes , die niet zel-

den takkig zamenhan-

gen. Deze ligchaampjes

zijn het , welke vele mi-

neralen zamenslellen, -^

Het plaatvormige , som-

tijds nit aaneengescha-

kelde bolletjes zamen-

gestelde praecipitaat is

slechts eene verscheiden-

heid van het vliezige;
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5°. ff De kristallisatie

is een later verschijnsel

,

dan helontslaan der vas-

te ligchamen zelve , en

men vindt, vóór de kris-

tallisatie, steeds eenen

toestand , waarin het

praecipitaat uit bolletjes

is zamengesteld , indien

de onderzoeking slechts

vroeg genoeg geschiedt.

De bolletjes vloeijen teza-

men , of vereenigen zich

in rijen ; en nu ontstaat

plotselijk onder de oogen

des vtraarnemers het kris.

tal , wel is waar klein ,

maar terstond met des-

zelfs eigendotnmelijken

vorm. Het wordt grooter,

terwijl het deszelfs vorm

behoudt."

oorspronkelijk zijn ook

daarin geen bolletjes aan-

wezig ; maar deze zijn

van lateren oorsprong.

De kristallisatie is altijd

eene oorspronkeli
jkevor-

ming, en nimmer worden

de kristallen door veree-

niging van ziglbare mo-

leculen of bolletjes daar-

gesteld. Het eerste spoor

van een kristal, dat zich

onder het oog des waar-

nemers in eenig vocht

vormt , heeft reeds volko-

men den vorm , dien het ,

grooter wordende, bezit.

Uit grooter worden ge-

schiedt allengs en in alle

rigtingeu , zonder dat er

iets van vooraf ontstaan-

de moleculen of bolletjes,

en zonder dat er zelfs

eenige strooming in het

omringende vocht te be-

speuren is.

Men ziet uit deze zamenstelling , dat de uit-

kotrl^len in .sommige belangrijke punten lijnregt

tegen elkander overslaan. Het kou inij derhalve

geenszins verwonderen , dat de heer L. , bij de
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a'onkondigrng van mijn opstel in het Jakresherichl

iiher die Arheiten filr physiolo^ische Botanik

im .fahre 1840, S. 4—5, zich niet met mijne re-

sultaten vereenigen konde ; maar wol zag ik met

ennige bevreemding, dat ZEd. het bestaande ver-

schil aan mijne wijze van onderzoek toeschrijft,

alsof ik namelijk de gepraecipiteerde stoffen niet

vroeg genoeg onderzocht had. Op pag. 290 toch

had ZRd. kunnen lezen , dat de droppels der op

elkander reagerende vochten op het voorwerp-

glaasje naast elkander werden geplaatst, zoodat

ik dan dadelijk het oog aan den mikroskoop bren-

gende , bij de ineenvloeijing de praecipitatie zelve

allengs lag plaats hebben. Evenwel , de Heer L.

zpgl op onderscheidene plaatsen van het genoemde

stukje uitdrukkelijk , dat ZEd. de praecipitaten

dadelijk na derzelver eerste vorming onderzocht,

en van eenen man , aan wien de phytotomie zoo

veel verpligt is , die gedurende meer dan veertig

jaren den mikroskoop gebruikt heeft , kan men

immers bezwaarlijk in het oog loopende dwalin-

gen verwachten Y Zoo is het, en niemand kan

meer dan ik geneigd zijn , om aan de groote ver-

diensten van den Heer L. alle mogelijk regt te

laten wedervaren: maar het is juist, omdat ik

die groote verdiensten erken, juist, omdat het ver-

trouwen van hei wetenschappelijk publiek op de

nhauwkeurigheid van waarnemingen, door den Heer

L; gedaan , te regt zeer groot moet wezen , dat

ik meen aan de \*etenschap verpligt te zijn , op

dit onderwerp van vroeger onderzoek nog een»
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tonig Ie komen , eensdeels , om de juistheid

mijner vroegere gevolgtrelciiiugen Ie beloofden

,

waarvan mij thans een herhaald en onbevooroor-

deeld onderzoek meer en meer overtuigd heeft

;

anderdeels, omdat ik daardoor als van zelven in

de gelegenheid kom , de uitkomsten van eenige

nieuwere waarnemingen mede te doelen.

Daar ik mij overtuigd houde , dat het den Heer

L. , evenzeer als mij, alleen om waarheid Ie

doen is , zoo meen ik gerust te mogen vertrouwen,

daar ZEd. in het Jahreshericlil ook van dit ge-

deelte mijner onderzoekingen , hetwelk eigenlijk

den physischen toestand der ligchamen betreft

,

verslag heeft gegeven , dat ZEd, ook in een vol-

gend Jahresbericht van deze mijne verdediging

eenig gewag zal maken.

Volgens het gevoelen van den Keer L. zijn

de elementaire deeltjes van alle gcpraecipiteerde

vaste sloffen, zonder onderscheid, kleine bolle-

tjes ; deze kunnen zich later op verschillende wijzen

vereenigen tot grootere bolletjes, tot platen, tot

kristallen. Wij zullen dus in de eerste plaats de

vraag moeten beantwoorden , in hoeverre dit hoofd-

resultaat der onderzoekingen van den Heer L. door

de waarneming gestaafd wordt ? Daarna zal meer

bijzonder over de vorming der kristallen en de

daarbij plaats hebbende verschijnselen gehandeld

worden.

I. Wanneer men onze waarnemingen onderling

fergelijkl , dan moet het al spoedig in het oog
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vallen , dat ik nergens van bollrfjes als elemen-

taire deelen der gepraecipileerde stoffen spreek
,

terwijl de Heer L. dezelve overal waarnam. Het

blijkt echter , dat een verschil in de wijze van

uitdrukking, gedeeltelijk hiervan de oorzaak is.

ZEd. heeft namelijk aan de zeer kleine deeltjes,

waaruit sommige praecipitaten bij derzelver eerste

vorming bestaan , den naam van bolletjes gege-

ven , terwijl ik bij voorkeur dien van moleculen

gebruikt heb , om reden, dat met den besten rai-

kroskoop niet meer over de gedaante van lig-

chaampjes kan geoordeeld , welker diameter zelden

T55Ó ™™' '6 boven gaat (zie hierover nader het

Bulletin 1. c, p. 337) (*). Gaarne wil ik toege-

(*) De Heer L. spreekt zelfs van Lolleljes, die on-

geveer 0,00003 mm., d. i. minder dan mm.
*'

j
30^000

(nagenoeg — van dien van een menschelijk bloed-

schijQe)in dooimeter hadden (S. 4). ZEd. vergunne

mij den bescheiden' twijlel, of zulke ligchaampjes

wel door eenigen mikrooskop ziglbaar zijn. Men

zoude inderdaad geneigd zijn aan eene drukfout

te denken , indien niet twee regels verder gelezen

weid, dat zicli deze bolletjes lot grootere van

0,00015 mm. dooimeter vereenigen. Eene een-

voudige beschouwing zal doen zien, dat, indien

ligchaampjes van zulk eenen geringen doormeter nog

zigtbaar waren , de mikroskopische beelden onder

eeueu kleineren hoek en met scherper omtrekken

zouden moeien gezien worden , dan bij de onmid-

dellijk door het oog waargenomen voorwerpen het

geval is , iets , dat wel door niemand . die ooit

door een' mikroskoop gezien heeft , zal beweerd

wurden. De lieer L, bezigde eene vergrooling
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•vpti , dat de bolvormige gedainte , althans i'n eenïge

gpvallen , de meest waarschijulijke is; maar deze

waarschijnlijkheid wettigt nog geenszins de bena-

ming van bolletjes.

van 600 inaa! , en het is genoeg bekend , dal men

bij eene sterkere vergrootiog dan deze, eer min-

der, dan meer ziet. Bij deze vergrooting vertoon-

den zich dus moleculen van mm. diameier,
30,000

als ligchaampjes, van i mm. doorsnede. Ik ge-

loof niet , dat iemands gezigt ligtelijk zoo sclierp

zijn zal, dat hij een stipje, hetwelk dien doormeter

bezit, nog onderscheiden kan op den afstand van 8

duim, den focalen oogafsland, waarnaar de ver-

grootkracht der mikroskopen doorgaans berekend

is. Reeds ligchaampjes van ' mm. doormeter in

alle rigtingen kunnen slechts onder gunstige om-

standigheden met het bloote oog duidelijk op diea

afstand onderkend worden; waarvan men zich ge-

makkelijk overtuigen kan, wanneer men b. v. het

oog vestigt op afzonderlijk liggende pollenkorrels,

die ten naastenhij dien duormeter bezitten. Indien

men dus door den mikrooskoop volkomen even

scherp, als met het bloote oog zag, dan zouden,

ten hoogste, ligchaampics van — mm.
° ^ ' * Sooo io,ooo

nog kunnen gezien worden ; doch neemt men nu
bovendien in aanmerking, dat, hoe goed achro-

matisch een mikroskoop ook wezen moge , de

beelden toch nimmer zoo volkomen scherp be-

grensd zijn, als die, welke het ouniiddellijk zien

geeft, dan geloof ik, dat een mikrooskoop, waar-

door men nog duidelijk moleculen van mm.
dooriiitter kan waai nemen, met regt uiliiiuDtcnd

kan genoemd worden. — Ik heb de oiiwaarscliiju-

lijkhcid van het zien van zulke kléiuc deeltjes, aU
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Doch het is er verre af, dal dit verschil in uit-

drukking, de voornaamste oorzaak zou zijn, waar-

door onze resultaten zoo zeer van elkander af-

wijken. Het getal der eigenlijke moleculaire prae-

cipitaten , d. i. derzulke , welke oorspronkelijk

uit van elkander afgezonderde moleculen bestaan

,

is gering in verhouding tot de klasse van praeci-

pitaten , waarin bij de eerste vorming geen ht-t

minste spoor van moleculen of van bolletjes ge.

zien wordt. Ik bedoel hier de vliezige vormen.

De toevallige keuze der stoffen , welke den Heer

L. bij zijne onderzoekingen gediend hebben , is

ZEd. niet gunstig geweest, om eene juiste voorstel-

ling Ie verkrijgen van dezen merkwaardigen vorm ,

en deszelfs metamorphosen. Echter zijn er onder

de door ZEd. onderzochte praecipifaten eenige

weinige, die dadelijk, na derzelver ontstaan, uit-

nemend fraaije volkomen doorschijnende vliezen

de Heer L. zegt waargenomen te liebben, hier

eenigzins nader moeten aantooueu, ojudat , indien

ZEd. werkelijk in slaat ware dezulke door zijnea

niikroskoop te onderscheiden, alle verdere gevolg-

trekkingen uit mijne waarnemingen daardoor kracU-

teloos zouden gemaakt worden. Ik beken gaarne,

dat mijn mikroskoop zoo vermogend niet is ï maar

ik ben ook in de gelegenheid geweest, waarnemin-

gen te doen met uitmuntende mikroskopen van

Plössi., CnEvALiER, Amici, Dollond, enz., en

durf gerust verzekeren, dat door geene derzelvo

bolletjes van ' mm, doormeter kunnen oa-• 30,000

derscheiden worden.
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daarslellen , zoo , b. v. , dat van sulpkas ciipri met

proloc)/anu7-eCum potassü et ferri , waarvan de

Heer L. (S. 22) zegt, dat het uit platen bestaat,

waarin bolletjes gezien worden. Deze bolletjes (mo-

leculen) nu zijn hier , zoowel als in alle andere

vliezige praecipilaten, blijkens mijne ervaring, steeds

eene secondaire vorming ; maar geenszins wordea

de vliezen of platen zamengesteld door oorspron-

Jtelijk ontstane bolletjes , gelijk de meening van

den Heer L. is. Heeft eenmaal de mefamorphose

plaats gehad, dnn zijn er wel is waar gevallen,

dat het vlies uit zamenhangende reeksen van bol-

letjes schijnt te bestaan, en ik zelf heb hiervan

eenige voorbeelden , als ook eene afbeelding {Buil.

fig. 13 en 14) medegedeeld; doch ook hier hebbea

zich de bolletjes in een oorspronkelijk helder door-

schijnend vlies gevormd , dat zich echter van dea

meest gewonen vorm onderscheidt door eene

meerdere stijfheid van den beginne af, zoodat de

talrijke plooijen, die men anders in de vliezen

waarneemt, hier ontbreken. Ik heb daarom aan

deze variëteit den naam van plaalvormig (prae-

cipilat lamelleux) gegeven. De meeste zwavelme-

.talen bezitten dezen vorm. Wil men zich overtui-

gen , dat inderdaad ook hier de moleculen of bol-

Jetjes eerst later ontstaan , dan plaatse men op het

Toorwerpglaasje den droppel van eenige melaal-

oplossing, b. v. van sulphas cupri in de nabij-

heid van ecnen droppel van hijdrosulphas am-
moniae. Alsdan vormt zich weldra op de oj)per-

vlakle van den eersten droppel een vlies, hetwelk

HAT, TijDscua. D. X. St. 2en3. Il
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zoo doorschijnend is , dat men het onder den mi-

kroskoop niet herkent , voordat men het vaneenge-

scheurd heeft, en de kanten der lappen zigtbaar

worden. Allengs ziet men dan dit vlies troebel

worden door het verschijnen der moleculen , waar-

van oorspronkelijk niet het minste spoor te ont-

dekken was.

De fraaiste doorschijnende verschillend gekleur-

de vliezige praecipitalen ontstaan door de ver»

menging der middelmatig geconcentreerde op-

lossingen van sulphas proloxijdi en deutoxydi

ferri, sulphas cupri , sulphas uranii , nitras

cobalti , nitras proloxijdi hydrargyri , nitras

nickoli , enz. , met die van prolocyanuretum po-

tassii et ferri; verder van carbonas polassae

met sulphas protoxydi en deutoxydi ferri ; van

deutochloruretum ferri met succiiias ammo-

niae ; van sulphas protoxydi ferri met potassa.

caustica ; van sulphas deutoxydi ferri , nitras

oxydi zinci , chlorurelum slan?ti , sulphas pro-

toxydi manganesii met ammonia liquida ; de

verzadigde oplossingen van carbonas (subcarbo-

nas) potassae met de desgelijks verzadigde oplos-

lossingen van ch/oruretum calcii , nitras calcis

of van sulphas magnesia , enz.

Eene voorname reden , waarom de Heer L. an'

dere uitkomsten uit zijne onderzoekingen heeft af

geleid , moet daarin gezocht worden , dat de aaa^i

dacht van ZEd. minder gerigt is geweest op den

invloed , welken bijzondere , de praecipitalen verzei-

lende omstandigheden op den vorm der gepraecipi-
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teerde sfof uitoefenen. Ik gevoel te meer de verplij-

ling , om de belangrijkheid hiervan in eenige bijzon-

derheden aan te wijzen , dewijl ik , bij het vroeger

opmaken mijner algemeene gevolgtrekkingen be-

trekkelijk den primairen en consecutiven vorm der

gepraecipileerde stoffen , eigenlijk een' slap verder

gegaan ben , dan waartoe mij de resultaten der

afzonderlijke waarnemingen regt gaven. Wanneer

men namelijk op bl. 314, 317 en 318 leest, dat

carbonas calcis, carbonas barytae en carhona»

stroniianae zoodra mogelijk na de praecipitatie

onderzocht , uit bolletjes bestaan , welker diame-

ter groot genoeg is , om aan derzelver gedaante

niet te doen twijfelen, dan heeft het allezins den

schijn , alsof, ten minste in eenige gevallen , de

bolletjes, welke anders door vereeniging der mo.

leculen ontstaan , als primaire vormen moeten be-

schouwd worden. Hetzelfde geldt van de mole-

culair-vliezige en vlokkige vormen, welke niet

Telden genoegzaam dadelijk na de praecipitatie

worden waarjjenoraen , doch desniettegenstaande

door mij als voortbrengselen eener reeds aange-

vangene metamorphose worden aangemerkt, wel-

ke echler zoo spoedig geschiedt , dat dezelve

noodzakelijk aan ons oog ontsnappen moet.

Voor zoover mijne waarnetningen thans strek-

ken , zijn het voornamelijk drie omstandigheden ,

waarvan de spoed der metamorphose afhangt:

1". de warnilegraad van het vocht, waarin zich het

praecipitaat vormt; 2". de graad van verdunning

der oploïsingcn , die bij elkander gevoegd wor-

11»
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den , en 3° de meer of minder naauwkeurige ver*

menging dezer oplossingen.

Op de eerste heb ik reeds vroeger opmerkzaam

gemaakt , en haren invloed later nog nader on-

derzocht (1). De nimmer falende uilkomst van

een aanmerkelijk aantal waarnemingen, hierom-

trent gedaan, is, dat, het overige gelijk staande,

de metamorphose des te eerder plaats grijpt , hoe

•warmer het vocht is, -waarin zij geschiedt. Zoo zal

b. V. het praecipitaat van den koolstofzuren kalk

,

omeenen zekeren graad der metamorphose te be-

reiken, bij 20° C. ééne minuut behoeven, waartoe

bij 0° meer dan | uurs noodig is ; en dat men door

verkoeling der oplossingen de metamorphose ook

in die gevallen , waar zij anders volstrekt niet

zigtbaar is , genoegzaam vertragen kan , oin dett

oorspronkelijken vorm waar te nemen , blijkt reeds

uit het in het Buil, pag. 315 medegedeelde, be-

treffende den carbonas barytae.

De tweede genoemde omstandigheid , de concen-

tratie-toestand der oplossingen, is niet minder be-

langrijk. Hoe verdunder dezelve zijn , des te eerder

begint de metamorphose en is zij ook geëindigd.

Deze wet komt mij voor mede van algeraeene toe-

passing te zijn. Of hierbij even als bij den invloed

der temperatuur, eenige vaste regelmaat plaats

heeft , zou ik uit mijne dienaangaande in het

werk gestelde uasporingeu wel vermoeden, doch

(1) Zie het volgende opstel.



165

tot nog loe kan ik hieromtrent niets met zekerheid

mededeelen.

Ten laatste eindelijk wordt de melamorphose steeds

des te meer bespoedigd , naar mate de onderlinge

vermenging der hel praecipitaat te weeg brengende

oplossingen naauwkeuriger is. Zoo is het praeci-

pitaat
,
gevormd door bij de verzadigde oplossing

van nilras calcis langzaam die van carbonaspo-

tassae te gieten , bij eene temperatuur van 4°—5°
,

na 24 uren nog groolendeels vliezig, en ziet men

daarin slechts weinige korrels, terwijl dezelfde

oplossingen , bij dezelfde temperatuur in een fleschje

sterk dooreengeschud zijnde
,
[een praecipitaat le-

veren , dat reeds binnen een uur geheel in de ge-

wone bolletjes veranderd is. De oorzaak is dui-

delijk. Giet men de oplossingen langzaam bij el-

kander , dan ontstaat op de plaats van aanraking

een vlies , dat de vermenging der vochten verhin-

dert, welke eerst verder plaats heeft, nadat, ten

gevolge van de veranderingen , die dit vlies allengs

ondergaat , hetzelve op sommige plaatsen scheurt

,

en lapjes en vlokken vormt. Op een ander punt

ontslaat dan eene nieuwe vliezige afscheiding, die

weder verbroken wordt , en zoo voort? , totdat

de wederkeerige ontleding der zouten volkomen is.

Door de schudding daarentegen , worden de vlie-

zen dadelijk verbroken , de aanraking der beide

oplossingen heeft te gelijker lijd op alle punten

plaats , en bij gevolg moei ook de geheele veran-

dering hier veel spoediger gesrhicdfn.

Laat ons uu voor een bijzonder geval ovcrvvegen,
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welken invloed deze omstandigheden moeien heb»

ben op de resultaten der waarneming.

De Heer L. heeft het praecipitaat van koolstof-

zuren kalk onderzocht , en zag hetzelve in alle

gevallen zamengesteld uit kleine bolletjes , die zich

tot grootere vereenigen , die gevallen uitgezon-

derd , waarin zich kristallen vormden , waarover

straks nader. Desniettemin is dit geenszins de oor-

spronkelijke vorm van den koolstofzuren kalk.

Wanneer wij verschillend verdunde oplossingen

van chlorurelum calcii , en van carbonas po/as-,

sue , b. V. in

a
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TÜezea zijn , dadelijk bij derzelver ontslaan , troe-

bel door de aanwezige moleculen , en na eenige

mioutea scheuren zij en vormen lappen en vlok-

ken.

Het praecipitaat van d vertoont naauwelijks

eenige sporen van vliezen , maar is voor een groot

gedeelte vlokkig , en reeds na vijf minuten ziet

men , op sommige punten
, grootere door de ver-

eeniging der moleculen gevormde bolletjes.

Het door de oplossingen e gevormde praecipitaat

is geheel vlokkig, en reeds binnen 1 of 2 minuten

verloonen zich bolletjes.

In dat van / ziet men deze schier onmiddellijk

na de praecipilatie , schoon het grootste gedeelte

van hel praecipitaat nog vlokkig is.

Daarentegen vormen deze vlokken nog slechts een

gering gedeelte van het praecipitaat van g , terwijl

eindelijk in dat van A naauwelijks eenige vlokken

nieer Ie zien zijn , en hetzelve genoegzaam onmiddel-

lijk na vermenging der oplossingen
, geheel of bij-

kans geheel uit bolletjes bestaat , van genoegzame

grootte, om dezelve als zoodanige te herkennen. —
Al de andere genoemde praecipitaten vormen nu wel

dezelfde korrels of bollelj(^s; doch ieder praecipi-

taat vordert tot de volkomene verandering daarin

des te meer lijd , hoe geconcentreerder de oplos-

singen waren , zoodat , terwijl h genoegzaam oogcn-

blikkelijk na de vermenging geheel door de gezegde

bolletjes wordt zamengesleld , het praecipitaat a

daarentegen eer&t na ongeveer twee uren daarin

Tcraudcrd is.
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Geheel andera zullen de waarnemingen uitvallen,'

indien de menging, in slede van bij 18°—20°, bij

het vriespunt, of een paar graden daarboven ge-

schiedt. In het praecipilaat van a ziet men dan

eerst na 20—23 minuten de eerste moleculen ia

de vliezen. Zelfs dat van ef is nog eenige oogen-

blikken doorschijnend vliezig. Dat der zeer ver-

dunde oplossingen ^5' en A is vlokkig , en eerst

na verscheidene minuten ziet men de bolletjes zich

vormen , en zoo de overige naar evenredigheid.

Alle veranderingen zijn dezelfde; alleenlijk geschie-

den zij veel langzamer.

Schudt men dezelfde oplossingen eenige oogen-

blikken sterk dooreen , bij eene temperatuur van

20°, dan hebben zelfs de praecipitaten der geconcen-

treerde oplossingen a en 6 in niet meer dan 10

—

15 minuten de volledige metamorphose ondergaan,

terwijl die van d en e bijna onmiddellijk na de

dooreenschudding uit korreltjes bestaan.

Indien wij nu den hier geschetsten invloed

der de metamorphose bevorderende omstandighe-

den overwegen , en bedenken , dat dezelve al-

lengs en trapswijze toeneemt , zoodal natuurlijk

daaruit voortvloeit, dat er voor ieder mengsel der

met eene genoegzame hoeveelheid water verdunde

oplossingen eene temperatuur bestaat ( de meer

of minder naauwkeurige dooreenmenging voor

het oogenblik daargelaten) , waarbij het gevormde

praecipilaat , hoe spoedig ook onderzocht , reeds

eene geheele of gedeeltelijke metamorphose moet

hebben ondergaan , terwijl eene iets geringere
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temperatuur, of eene iets meerdere concentratie

der oplossingen deze nog genoeg zou vertraagd

hebben , om den overgang voor een kort oogen-

blik zigtbaar te maken, dan, zeg ik, komt het

mij voor , naauwelijks aan twijfel onderhevig te

zijn , of daar, waar wij dien overgang niet zien ,

moet dit alleen worden toegeschreven aan de

groote snelheid , waarmede de verschillende veran-

deringen elkander opvolgen.

Wij treffen ook inderdaad in de melaraorphose

der verschillende praecipitaten alle mogelijke trap-

pen van snelheid aan. Dan eens geschiedt dezelve

zoo spoedig , dat men ter naauwer nood tijd heeft

dezelve gade te slaan; dit is b. v. het geval met

het praecipitaat dat zich in barytwaler , vormt

,

wanneer hetzelve aan de lucht wordt blootgesteld.

Is dit eene verdunde oplossing, dan ziet men oogen-

blikkelijk fraai ronde korreltjes , die stergewijze

samenhangen, waarvan ik in het Bul/eiin pag. 22

eene afbeelding gegeven heb ; doch toen ik na-

derhand eene verzadigde baryloplossing onder den

niikroskoop bragt , bij 13° C, zag ik den droppel

rich dadelijk bekleeden met een doorschijnend

\lie8; twee sekondcn later was dit troebel gewor-

den ; het scheurde hier en daar vaneen , en bin-

nen 8 of 10 sekonden hadden zich de korrels ge-

vormd , die echter nu niet tot zulke regelmatige

iïgiiren vereenigd waren , als in de verdunde op-

lonsing , maar ongeregelde verlakkingen , en hier

en daar plaatjes zamenstciden. lu andere gevallen

daarentegen zijn de vliezen veel standvastiger;
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hel vliezige praecipitaat van cynnuretum r.upri et

ferri blijl't uren lang volkomen doorscliijnend , en

zelfs wanneer er zich later moleculen in vertoo-

nen , blijven aanmerkelijke gedeelten , ook na da-

gen tijds , den doorschijnende vliesvorm behouden

,

hetgeen men het best waarneemt, wanneer men

hetzelve door eene langzame praecipitalie (op de

in het Bulletin , p. 290 vermelde wijze) doel

ontstaan, dewijl alsdan de vliezen meer uitge-

spreid blijven, dan wanneer de praecipitalie in

een gewoon molglas geschiedt. De vliezige kop-

jes, die men verkrijgt door de droppels der op-

lossingen van deuiochlorurelum ferri en van

carbonas potassae in elkander te laten vloeijen

,

zag ik nog na 8 uren tijds bij eene temperatuur

van 15° geheel doorschijnend , en met derzelver

oorspronkelijken vorm; en waarschijnlijk behouden

zij denzelven nog gedurende eenen veel aanmerke-

lijker tijd; alleen worden zij, na eenigen tijd in

de putasch - oplossing gelegen te hebben
,

geheel

kleurloos, terwijl zij vroeger, even als het geheele

praecipitaat
, geel waren.

Dit al het gezegde blijkt genoegzaam , van hoe

veel belang het is , dat geene der omstandigheden ,

welke de praecipitalie vergezellen , dewijl zij den

vorm van het praecipitaat kunnen wijzigen , ver-

onachtzaamd worden. Inderdaad , bij onderzoe-

kingen als deze, moet niets te gering geacht wor-

den. Wij zullen in het vervolg zelfs zien , dat er

gevallen voorkomen , waarin hetzelfde praecipitaat

in een uitdampschaaltje vervaardigd , kristalliuischi-
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wordt, en daarentegen in eenproefgaasje amorph

blijft.

Er zijn dus —• dit althans moeten wij als onbe-

Iwislbaar zeker stellen — vele gepraecipileerde stof-

fen, die oorspronkelijk niet uit bolletjes of molecu-

len beslaan; maar welke is dan de natuur dier

doorschijnende vliezen? Hoe vormen zich de mo-

leculen , die men na eenigen tijd in dezelve waar-

neemt ? Het is voorzeker hoogst moeijelijk deze

vragen in al derzelver omvang te beantwoorden;

doch er zijn echter eenige daadzaken , die ons

hier eenig licht zullen verschaffen.

Wanneer de verzadigde oplossing van chlorure'

lum calcii en van carborias potassae te zamen

iu een proefglaasje vermengd worden , dan vormt

het precipitaat eene stijve pappige massa , zoodat

men het glaasje omkeeren kan , zonder dat er een

droppel vocht uitloopt. Doch naar mate men in

de dunne doorschijnende vliezen, waaruit deze

massa geheel beslaat , door den mikroskoop mo-

leculen begint te ontdekken , wordt de stof vloei->

baarder ; de vloeibaarheid neemt gestadig toe

,

ai naar gelang de vliezen verdwijnen , en voor

lappen en vlokken plaats maken , terwijl eindelijk

wanneer de melamorphose haar einde bereikt

,

boven het poedervormige praecipitaat eene laag

vocht gezien wordt , die het volumen der vaste

«lof 6—8 maal overtreft.

Praccipilcert men verder eene verzadigde op-

lossing van sulphas cupri met ammonia liquida^

dan ontslaat aanvankelijk dezelfde stijve massa,
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welke zich gedurende de metamorphose op gelijke

wijze gedraagt , als hel praecipitaat van koolslof-

zuren kalk , doch waarin men tevens eene kleur-

verandering bespeurt. Hel koperoxydhydraat is

namelijk dadelijk na de nederplolBng helderblaauw.

Al naar mate de metamorphose vordert , begint zich

eene groenachlige tint te vertoonen, en eindelijk,

wanneer hel praecipilaal geheel uit korrels beslaat,

is de blaauwe kleur geheel in groen veranderd.

Onder den mikroskoop onderzocht , ziel men

zelfs in verscheidene korrels eene bruingele kern.

Deze kleurverandering yan het koperoxyhydraat i»

den scheikundigen en fabrijkanlen van verwstoffen

dan ook reeds sedert lang bekend, en levens weel

men, dat, ter voorkoming van dezelve, het tot

verwstof bestemde koperoxydhydraat met eene

ILjmoplossing behandeld wordt. De werking dezer

laatste laat zich gemakkelijk verklaren door het-

geen ik (BuUelin , p 359) heb opgemerkt nopen»

het vertragen der metamorphose door de tegen-

woordigheid van gom- en lijmachtige stoffen in hel

algemeen.

Indien wij nu letten op de toenemende afschei-

ding van vocht gedurende de metamorphose , en

op de gezegde kleurverandering van het koper-

oxydhydraat , welke blijkbaar het vormen van een

gedeelte watervrij koperoxyd aanduidt, dan mo-

gen wij hieruit het besluit trekken , dal de ge-

praecipiteerde sloffen, naarmate zij op eenen vroe-

geren trap der metamorphose slaan , des te meer

water belatten. Ja zelfs kan mt-n in sommige
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gevallen door bijvoeging van waler de reeds ge»

melamorphoseerde praecipilalen , b. v. het reeds

genoemde koperoxydhydraat, op eenen vroegeren

trap der melamorphose terugbrengen.

Van alle vormen bevallen dus de doorschijnende

vlieien het meeste water , en zelfs moeten dezelve

voor een aanmerkelijk gedeelte uit water bestaan,

blijkens het verschil , dat men voor en na de me-

lamorphose waarneemt. Echter is de gepraecipi-

teerde slof reeds in de vhezen aanwezig ; maar zij

heeft zich nog niet afgescheiden (differenzirt) van

het water, dat lot oplossing gediend heeft der zelf-

Standigheden , door welker onderlinge aanraking

de in water onoplosbare stof is voortgebragt (1).

Van lieverlede onlslaat nu deze afscheiding , en

wij zien de vaste stof afzonderlijk onder den vorm

Tan zeer kleine moleculen te midden der vliezen

te voorschijn treden. Aanvankelijk is er tusschen

(1) Dat water alleen, maar vooral wanneer hel kleve-

rige slofl'en, zooalslijm, zeep, eiwit, enz. bevat,

zeer dunne zamenliaogende platen of vliezen kan

vormen, is genoeg hekend, Waarichijnlijk bestaat

er tusschen de doorschijnende vliezen der pracci-

pitaten, en het vlies, dat eene zeepbel voimt,

ecne groote mate van overeenkomst , en bepaalt

zich het onderscheid hoofdzakelijk daarbij , dat het

vlies der zeepbellen, alleen door lucht omgeven,

bestaan kan, en in water dadelijk verdwijnen zou-

de , terwijl daarentegen de vliezen der praccipitaten
,

eene in water onoplosbare stof bevattende, <loor

het oniriijgende vocht niet worden aangetast, maar

zich in tcgcodeel te midden van hetzelve vürmen.
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de moleculen steeds eene zekere lusschenruimfé

,

welke door het doorschijnend vliezig gedeelte wordt

ingenomen ; doch de moleculen naderen elkander

meer en meer , en het noodzakelijk gevolg daarvan

is het vaneenscheuren der vliezen. Zoo ontstaan

Tlokken; dan ook de moleculen, welke deze za-

menstellen , zijn geenszins met elkander in onmid-

dellijke aanraking , maar de tusschenruimten worden

gevuld door de oorspronkelijke vliezige veel water

bevattende stof. Dit leert niet alleen de onmiddel-

lijke waarneming , maar ook dat het vlokkig

geworden praecipitaat nog veel meer plaats in-

neemt , dan na de volledige melamorphose het ge-

Tal is, hetgeen niet plaats kon hebben, indien de

moleculen met elkander in aanraking waren.

Bovendien nemen wij zeer dikwijls nog eene

opmerkelijke hiermede in verband staande bijzon-

derheid waar, te weten, dat sommige praecipita-

ten , bij derzelver eerste ontstaan en nog eenen ge-

ruimen tijd daarna , soortelijk ligter zijn dan de

oplossingen , waarin zij zich gevormd hebben
, ja

zelfs dan , wanneer de oplossingen zoo verdund zijn ,

dat zij nagenoeg het specifiek gewigt van wa-

ter bezitten. Zoo drijft het praecipitaat, bij eene

lage temperatuur gevormd , door de oplossingen van

chlorurelum calcnen carbonas potassae , ieder in

120 deelen water , eenigen tijd boven. Voegt men de

beide oplossingen bij elkander in eene van onderen

gesloten glazen buis, zoodat dezelve er bijna mede

gevuld is , en keert deze nu eens of tweemaal om ,

ten einde de vochten met elkander te vermengen

,
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dan zal het aanvankelijk geheel melkachtige vooht

in het benedenste gedeelte der buis spoedig helder

worden , terwijl zich de gepraecipiteerde stof naar

boven begeeft , en het i bovenste gedeelte van de

kolom vocht inneemt. Eerst dan, waaneer zich de

moleculen lot korrels vereenigen , zinkt hetzelve

allengs naar beneden.

Echter bestaat dit praecipitaal reeds niet meer

uit enkel vliezen , maar uit vlokken , welker mole-

culen waarschijnlijk hetzelfde specifiek gewigt be-

zitten als de korrels , die zij later door hunne ver-

eeniging vormen , terwijl deze voorzeker in specifiek

gewigt met het krijt overeenkomen , dat geheel door

dezelve wordt zamengesteld , en welks specifiek

gewigt ongeTeer2,5 is(I). Hingen nu de molecu-

len onmiddellijk zamen , d, i. maakten zij alleen

(l) Men moet het hier bedoelde drijven der praecipi-

taten, ten gevolge der geringere soortelijke zwaarte,

niet verwarren met het op de oppervlakte van het

voclit drijven van sommige reeds geheel gemetaraor-

phoscerde praecipitaten , die dus eigenlijk specifiek

zwaarder zijn dan het vocht. Zoo ziet men de

dunne platen van koolstofzuren kalk en koolstofzure

barjtaarde, die zich op kalk- en barjtwater vor-

men, op de oppervlakte drijven j doch hier geschiedt

geheel betzelfde , als wanneer andere kleine lig-

cbamen, die specifiek zwaarder dan water zijn,

b.v. eene gewone naainaald, op het water gelegd,

drijven. Schudt men bet vocht, dan ziuken zulke

plaatjes ook oogenblikkelijk. De waarlijk speciSefc

ligtcre praecipitaten blijven steeds beneden de op-
pervlakte van bet vocht.
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het zaraenstellend bestanddeel der vliezige platen

of vlokken uit , dan moesten zij even snel bezin-

ken, als lot een fijn poeder gewreven krijt zoude

doen. Dit nu heeft niet alleen geen plaats , maar

de moleculen , schoon zij ruim het dubbele specifiek

gewigt van het vocht hebben , worden drijvende

gehouden door de vliezige slof, die haar nog ver-

bindt , en hieruit volgt , dat de doorschijnende

vliezen, schoon uit eene innige vereeniging van

water en vaste stof bestaande , toch nog zooveel

soortelijk ligler dan water zijn , dat zij het ver-

mogen bezitten , om eene vrij aanmerkelijke hoe-

veelheid eener zwaardere vaste stof, die zich reeds

als moleculen heeft afgescheiden , drijvende te

houden. — Hieruit vloeit dan verder voort , dat

de in de doorschijnende vliezen aanwezige geprae-

cipiteerde slof zich in eenen toestand van groole

uitzetting moet bevinden , en dit verklaart dan ook ,

waarom wij , zelfs in de vooronderstelling , dat

de vereeniging van water en vaste slof slechts me-

chanisch is , niets van deze laatste kunnen onder»

scheiden , omdat het eenige middel , waardoor wij

«nder den mikroskoop de voorwerpen van elkan-

der onderscheiden, namelijk de verschillende licht-

brekiog , ons hier verlaat. De kleinste deeltjes

,

waaruit de vliezen voorondersteld kunnen worden

Ie bestaan , zijn derhalve even onziglbaar als de

deeltjes, die het water zamenstelleu , of de zout-

deeltjes, die in eene oplossing annwezig zijn. Wij

zien hier den overgang uit den vloeibaren in den

vasten toestand onder ons oog plaals hebben ; de

I
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onziglbare , doch reeds aanwezige deeltjes der

gepraecipiteerde stof scheiden zich af van de wa-

terdeeltjes, en trekken elkander aan, daarbij te-

vens eene physische verandering ondergaande

,

waardoor hun volumen of liever de plaats, welke

zij innamen, kleiner, en hun specifiek gewigt bij

gevolg grooter wordt. In dien toestand vertoonen

zij zich als moleculen, welke, het licht op eene

andere wijze brekende dan het water, voor ons

oog ziglbaar worden.

In de vliezen is derhalve de gepraecipiteerde

stof in eenen overgangstoestand , d. i. zij is noch

een eigenlijk vloeibaar , noch een eigenlijk vast

iigchaam , maar voortdurend strevende , om van

het eerste in het laatste te veranderen. Wij zijn

tot dit resultaat gekomen door op daadzaken

steunende redenering ; maar verder kunnen wij nu

ook niet gaan , omdat ons de eigenlijke elemen-

taire zamenstelling , zoowel der vaste stoflfen als

der vloeistoffen , inderdaad onbekend is ; want niets

waarborgt ons , dat de kleinste moleculen , die

ons de mikroskoop vertoont , de uiterste grens van

deelbaarheid der vaste ligchamen aanwijzen , en

omtrent de kleinste deeltjes, die de vloeistoffen

zamcnstellen , en aan dezelve hare eigendomme-

Jijke bewegelijkheid en verdere kenmerkende ei-

genschappen geven , weten wij door onmiddellijke

waari.C'Oiiug volstrekt niets. Welk verband dus

bestaat tusscheu de waterdeelen en de gepraecipi-

teerde stof in de vliezen ; — hoe zij zich eigenlijk

tot elkander verhouden ? enz. , dat zijn vragen

,

(lAT. TijD^icua. ü. X. St. 2 eu 3. 12
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waaromtrent wij voor alsnog het antwoord moe-

ten schuldig blijven , indien wij ons niet in hypo-

thesen willen verliezen.

Daar nu de vliezige vorm als de overgangs-

toestand der gepraecipiteerde slof van vloeibaar-

heid tot vastheid moet beschouwd worden , zoo

schijnt hieruit voort te vloeijen , dat de moleculen

,

die het resultaat van dien overgang zijn, als vaste

ligchaampjes moeien worden aangemerkt. Volgens

het gevoelen van den Heer L. daarentegen, zouden

zij vloeibaar, even als kwikzilverbolleljes zijn.

Inderdaad kan de wijze , waarop dezelve zich on-

derling vereenigen , en als 't ware zamenvloeijen

,

deze vergelijking eenigermale wettigen. Het dui-

delijkst ziel men dit in het praecipitaat van zwa-

vel {Bulletin , p. 293 , fig. 1 en 2) , en ik ben

mede geneigd , om de kleine moleculen , die dit

praecipitaat, zonder voorafgaande vliesvorming,

zamenstellen , voor halfvloeibaar of week te hou-

den , welk gevoelen eenigen steun vindt in den

bekenden isomerischen toestand der zwavel , waar-

bij dezelve , bij de gewone temperatuur , zelfs on-

der water , eenen geruimen tijd week blijft. Of

echter alle moleculen , zonder uitzondering , vloei-

baar zijn , hiervan levert mij derzelver vereeniging

tot grootere korrels nog geen volkomen overtui-

gend bewijs. Vooreerst toch is het er verre af,

dat deze vereeniging bij de moleculen van alle

praecipitaten zoude waargenomen worden , en ten

tweede zouden de korrels in dit geval altijd uit

eece homogene massa moeten bestaan ; iels, het-
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welk weenszins steeds plaats heeft , daar hef in te-

gemleel niet zeldzaam is, korrels te zien , die blijk-

baar uit aaneengevoegde kleine deeltjes zijn za-

mengesleld , en waarvan sommige een moerbezie-

achlig voorkomen hebben. Hieruit blijkt, dat de

moleculen, of liever de kleinere door derzelver

vereeniging gevormde korreltjes , zich tot grootere

korrels kunnen verbinden, zonder als kwikzilver-

bolletjes met elkander ineen te vloeijen. Eu ook

dan, wanneer, zoo als doorgaans, de korrels uit

eene geheele homogene massa schijnen te bestaan ,

mogen wij nog vragen , of dit niet mede zoo zou-

de schijnen , indien de moleculen enkel door de

aantrekking van zamenhang met elkander verbon-

den waren? Reeds in een vocht en afzonderlijk

liggende, zijn deze deeltjes, bij sterke vergrooling

en goede verlichting, dikwerf moeijelijk genoeg met

volkomene duidelijkheid te onderscheiden, vooral

wanneer hun lichtbrekend vermogen weinig van

dat van het omringende vocht verschilt , hoeveel

Ie moer dan moeten zij aan de waarneming ont-

snappen , zoodra zij tol halfdoorschijnende kor-

rels vereenigd zijn? Ook de gladde randen, die

de meeste dezer laatste bezitten , zijn geen vol-

dingend bewijs voor de oorspronkelijke vloeibaar-

heid van moleculen, die zoo verbazend klein r.ijn,

dat zij bezwaarlijk eenige ziglbare ouefTenheid in

den rand kunnen te weeg brengen. Bovendien

bestaat er óéne daadzaak, welke mij volstrekt on-

bestaanbaar voorkomt irict de mecning, diit de

grootere korrels hel produkt zijn van ineengcvloei-

12'



180

ide moleculen in eenen waren vloeibaren toestand,

te weten de teruggaande raetamorphose der kor-

rels , die zich in het praecipitaat van koperoxyd-

hydraat gevormd hebben (zie Bulletin , pag. 300

en 301). Deze korrels schijnen inderdaad uit eene

homogene stof te bestaan; hare omtrekken zijn

volkomen scherp , en desniettegenstaande wordt

het verband tusschen de moleculen weder geheel

vernietigd door behandeling met water , zoodat

het praecipitaat eindelijk weder tot den vlokkigen

vorm wordt teruggebragt. Het is duidelijk , dat

zoo iels bij bolletjes , die door ineenvloeijing en

innige vereeuiging van kleine deeltjes ontstaan zijn,

geene plaats kan hebben , maar dat het indringen

van het water en de weder vaneeiischeiding der

moleculen alleen kan verklaard worden door de

aanwezigheid van onziglbare poriën tusschen de

alleen door de aantrekking van zamenhang aan-

eengevoegde deeltjes. — Men ziet dus , dat de ge-

volgtrekking van den Heer L. nog niet als boven

allen twijfel verheven , en voor alle gepraecipi-

teerde stoffen geldig kan worden aangemerkt.

Eer ik deze afdeeling besluit , moet ik hier nog

iets bijvoegen betrefl'ende de geleiachlige praecipi-

taten. Bij mijne vroegere onderzoekingen had ik

dezen vorm waargenomen bij drie stoffen: de a/u-

mina , de glycina en het Jiuo-siliciuretum po-

tassii, en gemeend denzelven als een' der vier

oorspronkelijke vormen van depraecipilaten te moe-

ten beschouwen. Latere waarnemingen hebben

mij echter geleerd , dat de geleiachtige vorm tot

I
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den oorspronkelijk TÜezigen vorm moet gebrast

worden. Voegt men bij eene geconcentreerde op-

lossing van sulphas alumtnae , ammonia liquida,

en bij die van carbonas potassae , acidum hydro-

Jfiio-silicicum, dan is het dadelijk onderzochte

praecipitaat uit doorschijnende vliezen zamenge-

steld , die vooral in het praecipitaat der alumiua

talrijke plooijen bezitten. In beide gevallen zijn

echter de vliezen zeer teeder, en veranderen spoe-

dig in geleiachtige vlokken, waarin slechts dan

moleculen te zien zijn , wanneer men de verlich-

ting vermindert , door voortschiiiving van het dia-

phragma : deze vlokken zijn dien ten gevolge zeer

doorschijnend. Dezelfde ontstaan , zonder dat eene

voorafgaande vliesvorming waarneembaar is, ia

meer verdunde oplossingen. Het eenige kenmerk

is dus de zeer groole doorschijnendheid der mole-

culen , en daar men nu bij de vliezige en de zich

daaruit vormende vlokkige praecipilalen alle mo-
gelijke trappen van doorschijnendheid der molecu-

len waarneemt , zoo bestaat er geene de minste

reden , om de geleiachtig vlokkige praecipilaten als

eenen afzonderlijken vorm te beschouwen , zoodat

er dan slechts drie oorspronkelijke vormen over-

blijven: At moleculaire- , de vliezige- eadekris-

talvorm. Dat deze laatste inderdaad als zoodanig

moet aangemerkt worden , zal ik in de volgende

Afdeeling trachten aan te toonen.

I(. Het tweede hoofdpunt, waarin de uitkom»

(lea der waarnemingen van den lieer L. lijnregt
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tegen die van mij overslaan , betreft <le krisfal-

vorming. De Heer L. zag in ieder praecipilaat

bolletjes , en verzekert ook , de kristallen steeds door

zamenvoeging van dergelijke bolletjes te hebben

zien ontstaan.

Bij het mededeelen mijner onderzoekingen in het

Bulletin , meende ik , dat de vorming van kris-

tallen reeds te dikwerf en te naauwkeurig door

vroegere en latere waarnemers onderzocht was,

dan dat ik lang bij de vraag zou behoeven stil

te staan, of de kristallen al dau niet eene oor-

spronkelijke vorming zijn ? Het kwam mij voor

,

dat die vraag al sedert lang beslist was.

Reeds onze LEEüWEnnoEK , wiens Werken eenen

schat van juist en onbevooroordeeld geziene daad-

zaken bevallen (1), was volkomen goed bekend

(1) Als een bewijs, hoe noodig liet zij ook nu nog

Leeuwenhoek te raadplegen , indien men ten minste

aan de eerste ontdekkers eener belangrijke daad-

zaak het regt wil laten wedervaren , dat hun billijk

toekomt , moge het volgende strekken. Men her-

innert zich, hoe EnHr.NBEHO voor eenige jaren

ontdekte, dat het zoogenaamde mcleoorpapier uit

eene verzameling van coni'erven en infusoriën be-

slaat. Men zal zien, dat Leeuwenhoek, alhoewel

hij — zoo als niet anders kon bij de geringe vor-

deringen van de toenmalige kennis der algen en

infusoriën — het verschijnsel niet zoo in al des-

zelfs bijzonderheden bestudeerde, ais naderhand

Ehrenbero gedaan heeft , de hüofdzakelijke za-

menstelling dezer stof reeds ruim anderhalve eeuw

vroeger heeft leeren kennen.
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roet hetgeen er in het algemeen bij de vorming

van kristallen plaats heeft. Ziehier eeu paar uit-

treksels

:

.... »Den selven Heer heeft mij onder andere

verhaalt, dat men seyde, iu Courland uit den He-

mel op het Veld gevallen te syn , op den 14 a 15

Maart 1686, een stuk verbraud Papier, dat wel

drie boogen of bladeren groot was, van hetwelk

hij seyde een stukje te hebben , het gene van hem

door het Milvroscope was geobserveert, maar dat

denselvÊD daar van niet en hadde konnen oordee-

len. Enalsooik liet blijken, dat ik dit geiraagineert

Papier wel sien wilde , zoo heeft denselven mij een

stukje toegezonden.

»Dit verbeelde Papier heb ik geen half uur in

mijn Huis gehad, of ik hadde (door het Microscope)

soo veelligt ontvangen, dat ik mij inbeelde, dat het

een gewas was, dat uyt het water was voortgeko-

men : Ende daarbij stelde ik vast, dat soo het

waar was , dat het uyt de lucht op het velt was

gevallen , dat deze stoli'e eerst uyt het water (door

een Wolk, die wij Hoos noemen) in de lugt most

op gedreven syn geweest, dog ik geloof veel'eer,

dat door een swaren regen, of snielling van sneeuw

(soo het Land aldaar bergachtig is) het water uyt

een moeras of slooten , het eene ofte het andere

Land heeft over-slrooml j en dat het water dit groene

gewas, waaruyt het soo genoemde Papier gemaakt

is, op een grasvell , of op jong kooren, te velde

slaande, is blijven leggen, ende ahlaar door de

Sou en Wint stijf is vei droogt, waar door het

ccnigsinls de geda:inte van versengt Papier heeft

aangenomen; en stelde daarbij vast, dat ik dese

stolle in groote menigte, in ecuigc stilstaande wa-

teren, als slooten, en uytgcgravcne Landen, veel-
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« Ik heb salpeter in 't water geleit, en dat wa-

ter observerende, sag ik door het scivige drijven

eenige weinige lange deeltjens, aan dewelke ik

maal ha(l<Ie gesien ; alleen was ik verlegen, boe ik

desa sloffe of groen gewas, tot éen swartachlig

wesen soude brengen. Dit groen werd bij den

genieenen man wel viit maar moest vljni geuuemt,

«Omnie mij hierin te voldoen, nam ik voor mij

te begeven na moerige Landen, niet verre van onse

Stad gelegen ; maar gedenkende , dat de water-

grachten, die om onse Stad loepen, op twee dis-

tincte plaatsen zijn afgeschut, op dat de dagelijkse

waterstroom niet om, maar door onse Stad soude

loopen : üoo heb ik mij dan begeven, daar het

valer, in de Stads-gracht, de minste beweging

hadde, al waar ik dit vijm in overvloei hebbe

gezien. Van dit vljm heb ik genomen , ende d^t

op verschejde stukken dik Papier geleyt , ende dat

selvige voor het vuyr laten droogen, en gesien, dat

daar het seer dik lag , ujl sig selven van een schoon

groen, in een swarlaglig wesen veranderde, ende

daar het seer enkel lag , behielt het s)'dc groene

couleur,

» Vorders examineerde ik weder het soo genoemde

Papier nader , en ik sag nu seer distinct, dat die

een ende deselve stolïe, en als een maaksel was.

Want als ik dese groene sloffe, soo als ik die ujt

het water hadde genomen, met een gemeen Mi-

proscope examineerde, boeide iU mij in te sicn,

dal deze seer seer dunue dvaata;^tige deelen , die

hel hair in dunte verre overlrelVen, rond waren,

en dat derselver membrane seer doorschijnenl was,

die gevult waren met eene groote quanliioji groene

globulen, van verschejde grootheden, waar van

I
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^antscli geen dikte en konde bekennen; welke

deeltjens in groote voor mijn gesigt toenamen

,

sonder dat ik eenige de minste deeltjens , waaruit

deze grootmakiuge geschiede , konden bekennen."

(Zie de 44ste Missive aan de Kon. Societ. 23 Jan.

1679.) Verder in dezelfde Missive:

« Ik heb blaauw vitriool , of vitriool de cypris

in schoon regenwater geleit , en dit water door

een Microscope voor het gesigt gebragl, ende

eenige tijd het selve beschout hebbende , sag il^

ile meesie seer na van groote •\varen als een sesde»

deel van een globyle van ons bloei.

» En schoon ik dese groene sloffe of vlym een

llejne vinger dik op een liet droogen , soo behielt

ik, gedroogt «ynde, niel meer dan een papier-

dikte , waar uyt te besluyten is de groole menigte

waterdeelen , die dese vlym in sig heeft.

»ln somma dese groene gewassen, waar uyt het

geimaglneert verbrand Papier , dat in Courland

gesegt is uyt den Hemel gevallen te syn , en myn

( soodanig ) nagebootst Papier , uyt het geseyde

groene vlym , syn derselver deelen malkanderen

soo gelyk, als of het uyt een en de selfde groente

was gemaakt. Want ik konde aan verschejde

draatagtige deelen , van het soo genoemde Pa-

pier, sccr naakt sieu, de leedachtige deelen; en

soo sag ik ook veel maal
, ja wel liondert deelt-

jens by een , in dit vlym leggen , die raedc met

leden wareu versien. Doch ik sag ook wel veel

deelen by een leggen , aan dewelke ik geen leden

en konde bekennen." (59sle Mhsive van den 17

OcCober 1C87 ,
geschreven aan de Konlijglykc So-

cieteyt.)
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boven op hel waler komen figuurtjens, die soo

helder en doorschijnejide waren, als of het cristal

hadde geweest , aan dewelke ik geen dikte en

konde bekennen, omdat deselve met de superfitie

van het water gelijk dreven, hebbende meest alle

de einden schuins; deze figuurtjens namen in kor-

ten tijd in groote séer toe, ja soodanig, dat de-

selve in twee a drie minuten tijds, wel hondert

maal grooter wierden , behoudende nogtans de-

selve gedaante , want sij namen soowel in lengte

als in brete toe."

Men vergelijke voorts de 63ste Missive, inzon-

derheid ter plaatse , waar Leeuwenhoek de kris-

tallisatie beschrijft van den zwavelzuren kalk , zoo

als hij dezelve in oplossingen van albast en gips

waarnam.

Onder de nieuwere waarnemers zal het voldoen-

de zijn, Ehrenberg te noemen, volgens wien

(Fkobiep's Notiz. Bd, 47. S. 10) « plotseling een

vast doorschijnend punt ontstaat , dat snel in

grootte toeneemt , zonder dat men in hel omrin-

gende vocht eene strooming of troebelwording

ontdekt. De randen van het kristal zijn steeds

scherp, en om hetzelve is de vloeistof rustig en

helder."

Ik meen met deze aanhalingen te kunnen vol-

staan. Zij bewijzen , dat men reeds voorlang de

kristallisatie als eene primaire vorming erkend

heeft , en inderdaad zijn er weinige daadzaken

,

waarvan men zich door de mikroskopische waar-

neming zoo stellig overtuigen kan.
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Daar echter de Heer L. tot driewerf toe de ver-

zekering herhaald heeft , dal de kristallen door

aaneenvoeging van bolletjes ontstaan , zoo ineen-

de ik al de tot de kristalvorming in belrekking

staande verschijnselen nog eens naaiiwkeurig te

moeten toetsen , en aan een vernieuwd onderzoek

onderwerpen. Ik zelf was door de zoo stellige

verzekering van den Heer L. aan het twijfelen

gebragt , en toen ik tot dit vernieuwde onderzoek

overging, was ik op het resultaat voorbereid, dat

in eenige gevallen , schoon dan ook bij uitzonde-

ring , de kristallen door aaneengevoegde molecu-

len kunnen ontstaan. Daar nu dit onderzoek in

tegendeel mijn vroeger besluit, dat de kristallen

altijd eene oorspronkelijke vorming zijn , slechts

bevestigd heeft, zoo meen ik aan den Heer L.

,

en aan ieder , die belang stelt in zulke onderzoe-

kingen , een kort verslag schuldig te zijn van de

uitkomsten der waarnemingen, die mij van de

waarheid van mijn gevoelen overtuigd hebben.

Ik zal hier evenwel niet al de waarnemingen

mededcclen , ten einde in geene gedurige herha-

liiigcu te vervallen, maar alleen diegene, welke

dienen kunnen , om eenige opheldering te ver-

schaffen betreffende de eene of andere omstan-

digheid , welke met de vorming der kristallen in

verband staat. Inzonderheid zal ik eenige oorza-

ken aanwijzen, welke ligtelijk aanleiding kunnen

geven tot de dwaling, alsof de kristallen eene

moleculaire vorming zijn.

De vorming van kristallen in een vocht kan op
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twee wijzen plaats hebben , hetzij door uitdatn-

ping, heizij door praecipitatie. Wanneer wij echter

overwegen , wat er in het laatste geval geschiedt

,

dan zullen wij zien , dat de oorzaak van hel ver-

schijnen der kristallen in beide gevallen eigenlijk

dezelfde is. '

Als algemeene regel , die bij de Scheikundigen

reeds lang bekend is, kan men vaststellen, dat,

van alle praecipitateu, de kristalvormige zich het

langzaamst afzetten. De amorphe praecipitaten

Tormen zich niet alleen reeds in het eerste oogen-

blik der vermenging van de op elkander reage-

rende zelfstandigheden (1) ; maar ook binnen zeer

(1) Bij aanmerkelijlia verdunning vertoont zich een

amorph praecipitaat , wel is waar , niet altijd

oogenblikkolijk na de vermenging, zoodat het met

het bloote oog zigtbaar is, raaar door den mikros-

koup liei'keut men dan reeds de verspreide mole-

culen en de doorschijnende vlokjes, die zij vor^

men. Zijn de moleculen uit derzelver aard on-

doorschijnend , dan cpaliseert het vocht, zoo als

men het noemt, b. v. bij de vermenging eeuer

uiterst verdunde oplossing van keukenzout met

nitras argenti ; soms schijnt hetzelve gelijkmatig

gekleurd, zoo als bij de praecipitatie van vele zwa-

yelmetalen , inzonderheid sulphuretum arsenici,

wordt waargenomen. Eerst dan wanneer de mole-

culen en vlokjes zich tot grootere korrels of groe-

pen vereenigd hebben , ziet men dnidelijk het

praecipilaat zich afscheiden van hel heldere voclit j

iets, dat, zoo als men weet, door ainweniling van

warmte zeer bevorderd wordt, gelijk de melamor-

phose der praecipilatea over het algemeen.
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korten tijd is, mits de vermenging naauwkeürig

was, alle praecipileerbare stof afgescheiden. An-

ders is liet gelegen, wanneer de deeltjes van het

prriecipitaat den kristalvorm aannemen. Zijn de

oplossingen , die men vermengt , bij voorbeeld

Taa rhlorui e/iim calc.ii en van sulphas soclae

,

gecoiicentreerd , dan ontstaat er wel dadelijk een

praecipitaat van kristallen van sulphas ca/cis,

doch deze maken nog slechts een zeer gering ge-

deelte uit van de kristalliseerbare stof; zij zijn

dan ook nog uiterst klein , en eerst na verloop

van 15 tot 20 minuten, somwijlen nog langer,

Jheefl zich het praecipitaat volkomen afgezet, het-

geen men onder den mikroskoop daaraan herkent,

dat de kristallen niet meer in grootte toenemen.

Zijn de oplossingen daarentegen verdund , dan

verloopt er steeds een meer of minder belangrijk

tijdsbestek liisschen de vermenging en de eerste

vorming van het praecipitaat. Het mengsel der

oplossingen van chlorurelum r.nliui en van sul-

phas sodae , ieder in 16 deelen water, vertoon-

de, bij 11°, eerst na 33 minuten de eerste nog

zeer kleine en spaarzame kristallen; in dnt , waar

deze zouten ieder in 24 deelen water opgelost

waren, zag ik eerst na ruim drie uren kristalle-

tjes , en toen voor de oplossing van ieder zout 30

deelen water gebruikt werden , was na meer dan

vier uren nog geen spoor van hel praecipilaat door

den mikroskoop te ontdekken. Echter is de sul-

phas calr.is in tuinder dan 400 deelen water on-

oplosbaar, gelijk bekend is.
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Wanneer men nu bovendien in aanmerking

neemt, dat het meerendeel der krislalvormige

praecipitalea eene zekere mate van oplosbaarheid

in waler be*it , dan wordt het niet onwaarschijn-

lijk, dat er, onmiddellijk na de aanraking der op

«Ikander reagerende zelfstandigheden, en de ont-

Jeding, die hiervan het gevo/g is, eene tijdelijke

oplossing plaats heeft van die dealen , welke na-

derhand de kristallen vormen, overeenkomstig de

bekende daadzaak , dal vochten , welke met eeni-

ge krislailiseerbare stof bij eene hoogere tempera-

tuur verzadigd zijn , bij eene langzame en rustige

bekoeling steeds meer van dezelve opgelost hou-

den , dan eene gelijke hoeveelheid vocht bij de-

zelfde temperatuur vermag op te lossen.

Terwijl derhalve de kristalvorming, gedurende

de uitdamping , het gevolg daarvan is , dat het

overblijvende vocht zich niet meer in slaat bevindt,

cm de kristalliseerbare stof opgelost te houden , zoo

is evenzeer de kristalvorming door praecipitatie

het gevolg didrvan, dat de zich allengs vormende

kristalliseerbare stof tijdelijk in het voclit oplos-

baar zijnde , zich daaruit eerst dan als kristallen

begint af te zetten , wanneer hare hoeveelheid te

groot wordt voor het oplossingsvermogen van het

vocht.

Daar nu de beide wijzen , waarop zich kristal-

len in een vocht vormen, in het wezen der zaak

blijken overeen te komen, zoo zijn wij ook gereg-

ligd , uit de waarnemingen van kristalvormingen ,
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op eene der beide wijzen bewerkstelligd
, gevolg-

trekkingen af te leiden , die op beide evenzeer

toepasselijk zijn.

Om de kristallisatie , ten gevolge van uitdatn-

ping , behoorlijk waar te nemen , moet men oplos-

singen onderzoeken, die bij eene iets hoogere tem-

peratuur , dan waarbij men de waarneming doet

,

verzadigd zijn. Er ontstaan dan weldra, te mid-

den van het vocht, kristallen, welker eerste vor-

ming en verdere ontwikkeling men behoorlijk kan

gadeslaan. Indien men eene minder verzadigde

oplossing langzaam op het voorwerpglas Iaat uit-

dampen , dan is het de rand van den droppel

,

waarin de kristallisatie aanvangt; nu is het, vooral

bij zeer langzame verdamping van het vocht , dik-

werf mogelijk , ook op deze wijze de kristalvor-

ming goed waar te nemen; doch doorgaans is de-

zelve minder regelmatig , dan wanneer zich de

kristallen naar alle rigtingen vrij kunnen ontwik-

kelen.

De beste wijze is , de kristallen door praecipi-

tatie te doen ontstaan , waarbij het aan te raden

is , geene te geconcentreerde oplossingen aan te

wenden, ten einde de kristallisatie niet al te spoe-

dig plaats grijpe. Om dezelve behoorlijk gedu-

rende haar geheel beloop te zien , is het voldoen-

de, de droppels op het voorwerpglaasje voorzigtig

tegen elkander aan te plaatsen; de vermenging

geschiedt dan niet oogenblikkelijk
, en men heeft

tijd genoeg, om eene plaats onder den mikroskoop
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te brengen , waar de krislalvorming nog niet ia

aangevangen (1).

Te midden dan van het heldere Tocht ziel men

een aantal uiterst kleine slipjes of zeer dunne

streepjes ontslaan , die aanvankelijk ter naauwer

nood bij sterke vergrooting en goede verlichting —
waarop hel vooral aankomt — van het omrin-

gende vocht kunnen onderscheiden worden , niet

(1] Ik heb nog eene aodere methode beproefd, om de

vermenging langzaam Ie doen plaats liel)ben. Op
het voorwerpglas werd een droppel geplaatst van

eene der beide ojjlossingen ; de droppel der andere

oplossing werd gebragt op een glasplaatje , dat

4 a 5 mm. booger dan het eerste gelegen was, en

nu werden beide droppels iu verband gesteld door

middel van cenen nat geniaakteu zeer dunnen ka-

toenen draad. Om het afloopec van het vocht te

verhinderen, waren de randen der glasplaatjes niet

een weinig was bestreken. Deze methode is in zoo-

verre zeer goed, dat zij aan het hooldoogmerk

,

eene zeer langzame vermenging , volkomen vol-

doet } doch deze is dan ook zoo uiterst langzaam,

dat men eerst na meer dan een half uur wachtens

de eerste sporen van kristallen bespeurt, en daia^

ik mij al spoedig overtuigde, dat men op die wyze

niets meer te zien krijgt, dan op de boven opge-

gevene manier, heb ik dezelve weldra laten varen,

en de voorkeur gegeven aan deze even naauwkeu-

rige , maar meer eenvoudige en minder tijdrooven-

de handelwijze. — De Heer L. moge dit echter

aanmerken als een bewijs , dat ik mij eeuige

moeite gegeven heb , om het praecipitaat bij des-

zell's eerste outslaau waar te nemen.
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alleen wegens derzelver kleinheid , maar inzonder-

heid om de bleeke kleur. Evenwel geldt het laat-

ste niet evenzeer voor alle gevallen. De eerste

sporen der kristallen , welke aan den kant der

ijzeroplossing ontstaan , indien de droppels eener

oplossing van sulphas denloxijdi ferri , en van

carbonas pofassae naast elkander geplaatst wor-

den (PI. I. fig. 3 A.) , kunnen reeds als kleine stip-

pen herkend worden , welke ter naauwernood

mm. doormeter bezitten. Die van sulphas calcis

(PI. I. fig. IA.) ziet men reeds, wanneer de dwar-

se doormeter nog minder bedraagt. Doch daar-

entegen zijn er eenige kristallen , welke bij der-

zelver eerste ontstaan zulke uitnemend dunne

plaatjes zijn , eu bij gevolg het licht zoo weinig

breken , dat men de kanten eerst onderscheiden

kan nadat het plaatje eene zekere uitgebreidheid

en dikte verkregen heeft. Hiertoe behooren de

kristallen , verkregen door vermenging der oplos-

singen van tartarus emeticus en hisulphas po-

faasae. Eerst na eenige minuten ontwaart men aan

dfcu rand het eerste spoor van kristallen (fig. 13).

Deze zijn echter zoo bleek en de omtrekken zoo

flauuw , dat , alhoewel zij reeds— mm. doormeter

bezitten, het nog moeijelijk valt dezelve van het

omgevende vocht te onderkennen. Dergelijke ui-

terst dunne en aanvankelijk moeijelijk waar-

neembare kristalplaatjcs vormen zich bij de iiieen-

vloeijiiig ecuer oplossing van kalk en suiker in

water met die van carbonas potassae, (PI. II.

% 4).

PAT. TijosuuH. D. \. St. 2en3. 13
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Zulke gevallen zijn derhalve niet zeer geschikt,

om het eerste ontstaan der kristallen te bespieden ,

want blijkbaar is hier de krislalvorming reeds veel

vroeger aangevangen. Nu kan men , wel is waar

,

nimmer beweren , zelfs met den besten mikros-

koop , het allereerste begin van een kristal gezien

te hebben , zoolang als hel nog niet gelukt is de

allerkleinste deeltjes waar te nemen, welke het

vocht zamenstellen , waaruit zich het kristal af-

scheidt , maar men moet desniettemin zoo na mo-

gelijk tot die grens trachten door te dringen.

Ons dan bepalende tot het onderzoek van zulke

kristallen , welke nog uiterst klein zijnde , reeds

mei genoegzame duidelijkheid waarneembaar zijn,

dan is , zoo als gezegd werd , het eerste , wat men

bespeurt, een stipje of een streepje, d. i. de eer-

ste sporen van rhomboëders , oclaeders , zeshoe-

kige tafelen enz. vertoonen zich als kleine stipjes

(Pi. I. fig. 1 en 3 A) , die van prismata en in 'talge-

meen van alle naaldvormige kristallen zijn streepjes

(fig. 2 A) , welke dan eens zeer kort zijn, zoodat

de beide doormeters nagenoeg gelijk worden , en

het streepje weinig van hel stipje verschilt , dan

weder lang , zoodat de lengte de dikte veel malen

overtreft. Men ziet derhalven, dat reeds van den

aanvang af de vorm van het kristal is aangewe-

zen. Een fraai voorbeeld , hoe de gedaante der

kristallen reeds bepaald wordt door die van der-

zelver eerste sporen , levert ons het praecipitaal

der matig geconcentreerde oplossingen van keuken-

zout en avidum hydro-jiuo- silicicum. Allereerst
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Tertoooen zich slechts zeer flaauwe stipjes (PI. I.

fig. 1 A) ; weldra echter worden deze iets groo-

ter, zoodat de omtrek van hel doorschijnende

midden onderkend kan worden ; men ziet er ech-

ter eenigen onder , waar het middengedeelte klei-

ner en de omtrek daarentegen iets breeder en

minder scherp begrensd is , dan bij de overigen

,

het is ais of er zich franjeachtige aanhangsels aan

bevonden. Het kristal grooter wordende ziet men

,

dat deze aanhangsels punten ten getale van zes

zijn , welke eindelijk aan liet volwassen kristal l)et

voorkomen eener ster geven (fig. 1 B). De ove-

rige ligchaampjes blijken al spoedig, terwijl zij in

omvang toenemen, zeszijdige plaatjes te ziju, rqet

eeuigzins binnenwaarts gebogen randen ; derzelv,er

grondvorm is dus volkomen dezelfde als die djep

stervormige kristallen , maar nimmer heb ik even-

wel een der krislalstippen , welke de opgegeven

kenmerken droeg , van tot een slervormig kristal

te zullen onlvs-ikkelen in een plaatvormig kristal

,

of eene plaatvormige kristalstip in een stervormig

kristal zien overgaan.

Indien nu de kristallen bij derzelver eerste ver-

schijnen reeds de gedaante van het grootere kris-

tal bezitten , dan schijnt hieruit onmiddelijk voort

te vloeijen , dat zij gedurende derzelver ontwik-

keling zich gelijkelijk in alle rigtingen vergrooten.

Op dezen regel beslaan echter uitzonderingco.

Dikwijls zijn de mikroskopisclie kristallen slechts

zeer dunne plaatjes , zoo bij voorbeeld de zoo

evcugeuoemde kristallen van /luo-siliciurc/um «o»

13»
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dii (fig. l B) , Welker dikte geenszins in evenre-

digheid lot den dwarsen doormeter toeneemt , doch

heeft dezelfde kristallisatie onder andere omstan-

digheden, namelijk door de langzame praecipita-

tie plaats , dan geschiedt de groei van het kristal

voornamelijk in eene juist tegenovergestelde rig-

ting, en in plaats van dunne zeszijdige plaatjes

verkrijgt men zeszijdige prismata , wier lengte de

breedte meermalen overtreft (tm Bulletin, fig- ZQ).

De eigenlijk naa ldvormige kristallen ontwikkelen

zich over het algemeen veel meer in de lengte,

dan in de dikte. Zeer duidelijk kan men dit zien

bij kristallen van de chinine en oxalas chinini,

en hierbij neemt men nog eene bijzonderheid waar.

Zoolang er namelijk nog veel kristal liseerbare stof

in bet vocht is, blijven de punten der steeds aan-

gi-oeijende naalden stomp, en de randen van het

kristal met elkander evenwijdig (PI. I. fig. 7 a)
,

dat is het zijn enkel prismata. Wanneer echter

de hoeveelheid der kristalliseerbare stof tot op een

zeker punt verminderd is , naderen de grenslijnen

eenigzins tot elkander , zoodat , nadat het vocht

^heel uitgeput Is , iedere naald in eene lange spits

eindigt, (fig. 7 b) waarvan de punt ter naauwer-

liood zigtbaar is. Deze spits is eene zeer lange

piramide, en waarschijnlijk is het, dat alle pira-

miden , waarin prisraatische kristallen uitloopen

,

op eene dergelijke wijze ontstaan.

Dikwerf gebeurt het , dat de kristallen niet af-

gezonderd, maar onderling tot krislalgroepen, of

tot onregelmatige kristalligchame vereenigd zijn.
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In het eerste geva! dragen reeds de eerste sporen
,

welke men van de kristallen waarneemt , de ken-

merken dezer groepsgewijze vereeniging (PI. I.

fig. 2 A. £ig. 6 a, fig. b B.) ; zij zijn derhalve

ontstaan op hetzelfde oogenbük , waarop de kris-

lallisatie aanving ; hetzelfde geldt van de zooge-

naamde Iweelingkristallen. Anders is het gelegen

met de onregelmatige krislalligchameu , die steeds

het gevolg zijn van de latere vereeniging der el-

kander gedurende hunne ontwikkeling ontmoe-

tende afzonderlijke kristallen. Wanneer dit plaats

heeft , dan smelten zij op het punt der aanraking

in een , zonder dat men een spoor van de grens-

lijn der vereeniging bespeurt , en dan leert de wet

der gelijkmatige ontwikkeling , als ook de on-

roiddelijke waarneming , dat^ de verhouding in

grootte gedurende de verdere ontwikkeling de-

zelfde zal blijven , zoodat indien , bij voorbeeld
,

IvAce kristallen van gelijke grootte zich roet el-

kander vereenigd hebben , zij ook na de geheele

uitputting der kristalliseerbare stof, die in het

vocht voorhanden was, nog gelijke deelen vgn

het dubbele kristal zullen uitmaken (PI. I. fig 3 6).

Ten aanzien van de wijze, waarop zich het

omringende vocht gedraagt
,

gedurende dat de

kristallen grooler worden, kan ik de uitspraken

van LEBUWEnnoEK. en Euuehuesg slechts beves-

tigen. Van rnoleculon of bolletjes , door wier

aaneenvoeging de kristallen zich zouden vergroo-

ten , is niets hoegenaamd te bespeuren. Men kent

(Ie fraaijc kristalschieliug van viuriun ammoniae
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die dit gezien heeft , zal zich verbaasd hebbeh

over de groote snelheid , waarmede zich de re-

gelmatige figuren vormen ; hoe kan men hier aan

eene aaneenvoeging van voorafgevormde molecu-

len denken, te meer, daar in alle andere ge-

vallen , waar zulk eene vereeniging van molecu-

len inderdaad plaats grijpt, deze slechts langzaam

en allengs geschiedt ! En hoeveel meer valt dit

in het oog , wanneer men denkt aan de plotse-

linge , schier oogenblikkelijke kristallisatie van

sommige verzadigde oplossingen , van sulphas so-

dae bij voorbeeld , of aan water , dat beneden

hel vriespunt afgekoeld, door eene ligte bewe-

ging op eens tot ijs stolt. Echter laat de Heer L.

aan de vorming van het ijs , al mede het ont-

staan van bolletjes voorafgaan (bl. 42), Heeft

K'Ed. dan ooit waargenomen, dal er, voor dat

ïülk eene plotselinge kristallisatie plaats had

,

eene troebeling van het vocht ten gevolge van

een moleculair praecipitaat , ontstond ? of zijn de

moleculen in zulke gevallen onzigtbaar , waarom

dan niet in ieder ander geval ? Uit de waarne-

ming N° 3 , aan het eind van dit opstel , zal men

eien , dal , dan wanneer een moleculair praecipi-

taat hel ontstaan van kristallen voorafgaat, (zoo

als somwijlen gebeurt , doch niet op die wijze

,

too als de Heer L. hel uitlegt) het vocht even

goed troebel wordt , als door moleculen , die niet

door kristallen woiden opgevolgd.

Schoon nu onder bijzondere omstandigheden
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de kristalvorming zoo spoedig kan plaatsgrijpen

,

dat zij inderdaad den naam van kristalschieting

verdient , geschiedt echter in de meest gewone

gevallen het grooter worden der kristallen lang-

caam en even onmerkbaar , als de groei eener

plant , of zoo als LEBcWEiTHOE& het uitdrukt : « zij

wiesschen uit , op die manier als wij het riet zien

wassen" (25ste Missive van den 25sten Mei 16;i8).

Men herkent dan alleen, dat zij in omvang toe.

nemen, wanneer men zijne aandacht vestigt op

den afstand tusschen twee kristallen , of tusschen

een kristal en een ander voorwerp , bij voorbeeld

den rand van hel gezigtsveld.

Daar de aangroeijing der kristallen , in een

vocht, dat kristalliseerbare slof bevat, geheel on-

merkbaar en allengs geschiedt, zoo blijkt daar»

uit, dat de lagen, of plaatjes, welke een kristal

zamenstellen , eene dikle moeten bezitten, welke

bij de sterkste vergrooling voor ons oog onwaar»

neembaar is, daar zij gelijk staat roet den door»

meter der kleinste deeltjes , die het vocht zelve

zamenstellen. Tevens volgt hieruit , en uit de wet

der gelijkvormige ontwikkeling , dat , hoe jonger

een kristal is , dat is , hoe digler bij deszelfs

oorsprong, des te geringer het aantal plaatjes

is welke hetzelve gevormd hebben , zoodat een

kristal, op het oogenblik , dat het ontslaat,

slechts uit een ccnig plaatje, en wel in deszelfs

geringste uitgebreidheid , kan bestaan , en het dus

van zelf blijkt, dat wij door den besten mikros-

koop vergeefs zullen trachten het eigenlijke eer»
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sle ontstaan der kristallen door gerpa;olde aaneen-

voeging van de deeltjes der kristalliseerbare stof

vvaar te nemen , want reeds de stipjes en streep-

jes , die ons het eerst derzelver aanwezen ver-

kondigen, zijn ware kristallen uit verscheidene

dier oorspronkelijke plaatjes zamengesteld. De

dunste plaatjes, die men door splijting van kris-

tallen verkrijgt , bestaan ongetwijfeld uil een zeer

groot aantal van deze oorspronkelijke plaatjes.

Daar echter een kristal in alle rigtingen in groot-

te toeneemt , zoo volgt hieruit dal de aaneenvoe-

ging van plaatjes geen plaats heeft , zonder dat'

deze zelve in omvang toenemen , en indien wij

ons de kleinste deeltjes van een kristal als alle

van gelijke grootte voorstellen , dan moet de bla*

derige structuur ook in meer dan ééne rigling

waargenomen worden, gelijk men dan ook weet,

dat een kristal in meer dan eene rigling splijtbaar

is. Doorgaans kan men aan de door praecipila-

tie , of eene geregelde langzame uildamping ge-

vormde kristallen geen spoor van dit bladcrig

weefsel waarnemen , en hebben zich de deelen,

die hel kristal zaraenslellen , tot eene gelijkvor-

mige, geheel doorschijnende zelfstandigheid ver-

eenigd , doch somwijlen neemt men er ook meer

of minder duidelijke sporen van waar (PI. II,

fig. 10 en II). In dergelijke gevallen geschiedt

klaarblijkelijk de aangroei niet zoo gelijkmatig

als doorgaans, maar moet er een tijdelijk opont-

houd plaats hebben ,
gedurende hetwelk de reeds

gevormde oppervlakte eene zekere vastheid ver-
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krijgt, alvorens er zich weder nieuwe krislalliseer-

bare stof om aanzet. Waaraan echter zich dit

Tan tijd tot tijd herhalend oponthoud moet wor-

den toeschreven , durf ik niet beslissen. Mogelijk

is hier eene afwisseling in de temperatuur van het

vocht , waarin zich de kristallen vormen , van

eenigen invloed.

Er is nog eene bijzonderheid bij de vorming

der kristallen , welke onze aandacht verdient. Wan-^-'

neer de oplossingen van twee stoffen, die elkander

ontledende een kristalvormig praecipitaat geven,

naauwkeurig onderling vermengd zijn , en men nu

eenen droppel onder den mikroskoop brengt, dan

ziet men een aantal kristalleljes , deze worden al-

lengs grooler en grooter , maar nergens ontstaan

nieuwe kristallen , integendeel al de kristalliseer-

bare stof dient slechts ter vergrooting van die,

welke zich het eerst gevormd hebben.

Er heeft derhalve eene aantrekking plaats tus-

«chcn de reeds aanwezige kristalliseerbare deeltjes

in het vocht , deze aantrekking kan niet geschie-

den zonder beweging dezer deeltjes , schoon de-

zelve volstrekt ouwaarneembaar is, want vaneene

sirooming in het vocht is niets te bespeuren. Nog

duidelijker valt de werking dezer aantrekkings-

kracht in hel oog bij de kristalvorming door lang-

zame praecipitatie (1). De oplossingen zijn hierbij

zeer verdund geworden , desniettegenstaande ver-

krijgt men veel grooter kristallen , dan op de ge.

(1) Zie Lieromlrcnl hel Bulletin, p. 290 en p. 335.
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vrone wijze, hef aanlal der hel eerst ontstane

kristallen 18 gevolgelijk veel kleiner, en de aan*

trekking op eenen veel aanmerkelijkeren afstand

werkzaam geweest. Doch ook bij niet mikrosko-

pische kristallisatieën , is men menigmaal in de

gelegenheid dit aantrekkend vermogen der kris-

tallen waar te nemen. Indien twee zouten te za»

men in eene oplossing zijn
,
gelukt het menigwerf

het eene zout van het andere af te scheiden , door

eenige kristallen van een van beiden in de uitdam-

pende oplossing te werpen , welke dan als zoo

vele middelpunten dienen voor de aanzetting der

kristalliseerbare stof van hetzelfde zout, terwijl het

andere nog opgelost blijft. Tevens weet men, dal

hoe langzamer de afscheiding der kristalliseerbare

slof plaats heeft, des te grooter ook de kristallen,

en des te geringer hun aantal wordt. Wordt er

op de eene of andere wijze eene beweging , eene

ongeregelde strooming in het vocht te weeg ge-

bragt , dan wordt de werking van de aantrek-

kingskracht gestoord ; de reeds aanwezige kristal-

len vergrooten zich niet meer en de krislHlIiseer*

bare stof scheidt zich op vele punten te gelijk af,

men verkrijgt talrijke doch kleine kristallen. Dit

toont eensdeels aan, dat de kristalliseerbare slof,

zoo als reeds vroeger werd aangemerkt , een lijd

lang na hare vorming in eenen opgeloslen toe-

stand kan blijven verkeeren , anderendeels , dat

de slroomende beweging van deszelfs deeltjes naar

ieder kristal in eene bepaalde vaste rigtiug ge-

schiedt.
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In geene der waarnemingen van den Heet h.-

vind ik gewag gemaakt van de wijze, waarop de

de kristallen, gedurende derzelver ontwikkeling,

zich gedragen. Echter was deze zaak het onderzoek

wel waard , dewijl men veel minder gevaar loopt

van dwaling, indien men zijne aandacht vestigt

op een enkel kristal , dan wanneer men dezelve

over het geheele gezigtsveld moet verdeelen , ten

einde de wijze der allereerste vorming van hetzel-

ve waar te nemen. Dat het toch de meening vau

den Heer L. niet is , dat de kristallen alleen bij

derzelver ontstaan door bolletjes gevormd worden,

maar dat zij , ook na derzelver geheele ontwikke-

ling, daaruit zijn zamengesteld , blijkt uit de S. 26

medegedeelde waarneming Ik kan hieromtrent al-

leen zeggen , dat ik noch in de aldaar genoemde

kristallen van ohloruretum plumhi , noch in eenig

ander kristal ïulk eene aaneenvoeging van bolle^

tjes kan ontdekken, en na al het reeds gezegde

omtrent de wijze waarop zich de kristallen ver»

grooten , is het duidelijk dat zoo ieta ook nimmer

kan verwacht worden.

Inderdaad is het aantal waarnemingen , waarop

de Heer L. zijne theorie der kristalvorming ge-

bouwd heeft , veel te klein , om daaruit afdoende

resultaten te trekken. ZEd. deelt slechts eene en-

kele waarneming mede , in welke de vereeniging

van bolletjes tot kristallen werkelijk onder zijn

oog zoude geschied zijn. Zij betreft het praecipi-

taal van zwavelzuren kalk (S. 12). Ik heb het-'

zelfde met de meeate naauwiettcndhcid onder-
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zocht , pn zie hier wat ik gezien heb. — Wanneer

de oplossing van chloruretum calcü of van nitras

ca/cis vermengd wordt met die van sulphas so»

dae , van sulphas ferri of met verdund zwavel-

zuur , dan vertoonen zich , naar gelang der con-

centratie meer of minder spoedig , de eerste sporen

der kristallen onder den vorm der reeds meer ge-

noemde streepjes, hetzij afzonderlijk, hetzij in

groepen vereenigd , zoo als fig. 2A zijn afgebeeld,.

Door eene oplossing van chloruretum calcii in

9 deelen water met zwavelzuur van 1,83 spec,

gewigl te vermengen, vormen zich mede enkel en

alleen de gezegde kristalletjes op gelijke wijze.

—

Bij de vermenging eener oplossing van hetzelfde

kalkzout in 6 deelen water met geconc. zwavelt

zuur , bestond het praecipitaat dadelijk na de ver-

menging voor verreweg het grootste gedeelte uit

dezelfde kleine kristalletjes , maar bovendien zag

ik er eenige moleculair-vliezige lapjes in. —
Toen ik eindelijk eene oplossing van chloruretum.

calcii in 3 deelen water aanwende, bestand het

in een proefglaasje vervaardigde praeoipilaat al

mede voor het aanmerkelijkste gedeelte uit de

streepvormige kristalletjes, die in de heldere ge-

deelten van het vocht zich op dezelfde wijs als

altijd vormden en vergrootten , doch bovendien

bevonden er zich vele vhezige lapjes in , waarvan

sommigen zelfs geheel doorschijnend waren. Ver-^

riet men de praecipitatie op het voorwerpglaasje

door ineenvloeijing, dan ziet men, dat dal ge_.

deelte van bet praecipitaat , hetwelk in den drop-v
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pel der cklor. calcii oplossing gevormd wordt

onmiddelijk uit enkel kristalletjes beslaat , terwijl

daarentegen aan de andere zijde in den droppel

BWavelzuur ook wel dadelijk talrijke kristalletjes,

doch tevens moleculaire vliezen ontstaan. ^Van eene

vereeniginK der moleculen tot kristallen is evenwel

nergens een spoor te zien , schoon het waar is ,

dal in dit opzigt eene dwaling zeer vergeeflijk is

,

omdat de kristallen in eene zoo verbazende me-

nigte aanwezig zijn, dat zij weldra het heldere

gedeelte van het vocht in omvang overtreffen en

het natuurlijk gevolg daarvan is, dat ook de

•vliezige lapjes voor een aanmerkelijk gedeelte met

dezelve bedekt zijn. De kristalletjes nu aanvan-

kelijk zeer klein zijnde , en langzamerhand groo-

ter wordende , kan het allezins den schijn hebben

als of de moleculen in de vliezen dezelve zamen>

stellen, schoon men de overige kristalletjes, die

in het heldere gedeelte gelegen zijn , op gelijke

wijs ziet vergroeien , zonder dat er moleculen in

de nabijheid zijn. Maar bovendien, beginnen na

eenigen tijd de vliezige lapjes te verminderen

,

en na tweemaal 24 uren zijn zij gehee! verdwe-

nen , terwijl alleen kristallen zijn overgebleven.

Oppervlakkig beschouwd zoude men nu meenen

,

dat de moleculaire vliezen geheel in deze veran-

derd zijn ; in een zeker opzigt is dit waar , in zoo

ycrre namelijk de zelfstandigheid, waaruit dezelve

hebben bestaan
,
geheel of liever gedeeltelijk de

slof heeft geleverd tot vorming van de kristallen,

doch geenszins in dien zin , dat de moleculen zich
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onmiddèlijk lot dezelve vereenigd hebben. Het

praecipitaat , waarover wij thans handelen , is ,

eensdeels , omdat hier een amorph en kristallisch

praecipitaat te gehjker tijd ontstaat , en anderen-

deels door het groot aantal van kristalletjes, die

het geheele veld verduisteren , niet zeer geschikt

om naauwkeurig waar te nemen , wat er eigenlijk

plaats heeft, maar indien de lezer, eenii^e bladzij-

den verder , de waarnemingen N°. l en 3 leest

,

dan zal hem de zaak duidelijk worden. Oe mo-

leculaire vliezen verdwijnen allengs , zij lossea

zich tijdelijk weder op , er ontstaat kristalliseer-

bare stof, die zich au onder den vorm van kris-

tallen afscheidt, of, zoo als in dit geval, tot ver-

grooting der reeds bestaande dient. Maar, mogen

wij nog vragen , is het amorph gedeelte van het

praecipitaat en het krislallinisch wel een en de-

zelfde stof? Allerwaarschijulijkst niet , want , wan-

neer wij letten op de boven verhaalde omstandig-

heden , waaronder beide vormen ontstaan , dan

blijkt, dat steeds dan, wanneer water genoeg

voorhanden was, enkel kristallen ontstonden ; deze

nu bevallen kristalwater. Daarentegen wordt eea

gedeelte van het praecipitaat amorph , wanneer

er weinig waler aanwezig is , en van dit weinige

wordt nog bovendien een deel begeerig door het

zwavelzuur opgenomen ; van daar dat bij de in-

eenvloeijing op het voorwerpglaasje het amorph

gedeelte zich aan den kant van het zwavelzuur

vormt, zoodat het dus genoegzaam zeker schijnt

,

dat de moleculen van dal amorph praecipitaat
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VTileTVTije sulpkas calcis zijn , welke al naarmate

de reeds gevormde kristallen grooter worden , ea

er dus water vrij wordt, zich hiermede zoeken te

vereenigen , en zich daartoe tijdelijk weder oplos-

sen , om vervolgens met water verbonden, kris-

tallen te vormen.

Behalve de vermeende vereeniging van de mo-

leculen tot kristallen in de sulphas nalcis , voert

de Heer L. tot ondersteuning zijner theorie nog

eene waarneming aan, waarbij ZEd. uit den aard

der zaak zulk eene vereeniging niet kon zien plaats

hebben , maar er uit de uitkomst toe besloot. De

korrels van den koolstofzuren kalk zouden namelijk

door verwarming in rhomboëdrische kristallen kun-

nen veranderd worden (S. 4, 8). Ik zal echter

toonen, dat ook hier eene dwalmg bestaat, waar-

toe men echter zeer ligt kan vervallen
,
gelijk blij-

ken zal.

Het praecipitaat van koolstofzure kalk behoort

mede tot diegenen , waarin zich , behalve de amor>

phe deelen , ook kristallen kunnen vormen , Ie

weten, rhomboëders of prismatische kristallen , al

naar gelang het koolstofzuur in overmaat aanwe-

zig is of niet (I). Het ontstaan dezer kristallen

(1) Rit lieb ik reeds vroeger aangewezen , in tegen-

stcllirg met de uitkomsten van G. Rosr , die het

verscliil in kristalvorm aan de temperatuur toe-

si-lirijfl. Arragonit-krislallen kuunen nog bene-

den liet vriespunt ontstaan, mits er slecLts over-

tollijj küuUlufzuur aanwezig zij. Bovcudien zijn
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hooger de temperatuur der vermengde oplossingen

is , des te geringer zal het amorph gedeelte van

hel praecipitaat in verhouding tot het aantal der

kristallen zijn. Bij een temperatuur, die 34° C.

te boven gaat , wordt het praecipitaat geheel

kristallinisch, indien de oplossingen zonder door-

eenschudding bij elkander worden gevoegd. Heeft

deze plaats , dan ziet men , ook bij hoogere tempe-

raturen , nog eenige amorphe dealen en bij lagere

temperaturen kan daardoor het verschijnen van

kristallen geheel verhinderd worden.

Indien derhalve een praecipitaat van koolstofzu-

ren kalk, door bijeenvoeging der oplossingen van

chloruretum calcii en carbonas soilae gevormd

wordt, dan verloonen zich het eerst de amorphe

deelen , welker vorm , gelijk wij gezien hebben

,

verschilt naar mate der verdunning , dor tempera-

tuur enz. AI spoedig vereenigen zich de mole-

culen tot korrels , en nu begint men ook de eer-

ste sporen van kristallen (1) waar te nemen , die

zijn er nog andere oorzaken, die op den verschil-

lenden Itristalvonn vau invloed zijn. Doch ik zal

thans hieromtrent in geene bijzonderheden treden,

• maar hierop terug komen, wanneer ik de resulta-

ten van eenige onderzoekingen bekend maak ove,.

den vorm der koolslofzure kalk, zoowel in de

anorganische , als organische stoSen , waarin de-

zelve voorkomt.

(1) Er heeft bij het praecipitaat van koolstofziiren kalk

iels plaats, dal de rosullaleu der wuaruvming uog
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ïich echter niet te midden of uit de korrels ontwik-

kelen , maar integendeel middenin het helder gedeel-

te van het vocht , zoo als men ziet , wanneer de

praeeipilatie op hel voorwerpglaasje geschiedt. Ia

dezen toestand nu , is nog geenszins de wederkeerige

ontleding der zouten volkomen , omdat zij niet op

alle punten met elkander in aanraking zijn geweest.

Het dadelijk gevormde amorphe praecipilaat is

reeds genoegzaam volkomen io korrels veranderd

,

maar desniettegenstaande is er nog eene aanmerke-

lijke hoeveelheid praeoipiteerbare stof in het vocht

voorhanden , zoodat , wanneer men nu hetzelve

aan eene temperatuur boven 34° blootstelt, dan zal

men hel weder onderzoekende talrijke kristallen

zien, en hel besluit ligt dan voor de hand, dat

deze door vereeniging der korrels ontstaan zijn.

ingewikkelder maakt. Behalve rhomboédrische

kri:itallei< vormen zich namelijk ook andere , wel-

ker gedaante verschilt, al naar mate der oplossin-

gen, die ter praeeipilatie gediend heliben. Deze

kristallen verdwijnen later weder geheel. Ik zal in

het vervolg van lijd, bij dezelfde gelegenheid, als

in de vorige noot vermeld is , datgene mededeelen,

wat mijne waarnemingen mij onïlrent deze voor-

liijgaande kristallen geleerd hebben. PI. II. fig. 7

zijn dezelve algebeeid uil het mengsel der geron-

centrecrde oplossingen van chloruretum calcii en

carbonas polassae , in flg. 8. die , welke zich in

dat der verdunde oglossingen derzclfde stoffen, en

in lig. 9. die, welke zich in dat der geroncen-

trccrdc oplossingen van nitras calcis en carboncu

todae vf*rmcn,

KAT, TijDDCua. U. X. St. 2en3. 14
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Deze dwaling is des te eerder mogelijk , omdat de

korrels vaii den koolstofzuren kalk geenszins al-

tijd rond , maar integendeel dikwerf zeer onregel-

gelmatig, ja somtijds hoekig van gedaante zijn,

en men dus eenige meent te zien, waaraan de

overgang van korrel tot kristal te bespeuren is.

Om zeker te gaan , moet men dus de voikome-

ne metamorphose afwachten , en van deze over-

tuigt men zich alleen door herhaald onderzoek

,

want niet zelden zal dezelve op de eene plaats

van het praecipitaat reeds voleindigd , en op eene

andere nog weinig gevorderd zijn. Zulke volko-

men gemetamorphoseerde praecipitaten heb ik ge-

kookt , zonder dat ik in het gekookte praecipitaat

iets meer kristallen, dan voor de koking kon ont-

dekken.

Nog stelliger evenwel blijkt dit , indien men

praecipitaten van koolstofzuren kalk verwarmt

,

welke alleen uit korrels zonder kristallen bestaan.

Bij eeue oplossing van chloruretum calcii in 3

deelen water werd die van carbonas sodae in 4

deelen water gevoegd , en het mengsel in een

fleschje gedurende twee minuten sterk geschud.

De metamorphose had na twee uren bij 12° geheel

plaats gehad , en in geen gedeelte van het praeci-

pitaat waren kristallen zigtbaar. Het fleschje werd

gedurende 24 uren op eene plaats gehouden , waar

de gemiddelde warmte 60° G. was. Bij het on-

derzoek bleek , dat er ook toen , evenmin als vroe-

ger iets van kristallen te zien was; integendeel

hadden de korrels , die in dit geval bijzonder re-
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gelmalig rond waren , niets vau clerzelver vorm

verloren. — Dat er intusschen ook gevallen kun-

nen bestaan , waarin , onder bijzondere omstandig-

heden , een reeds ontstaan vliezig praeeipitaat van

koolstofzuren kalk weder bij gedeelten verdwijnt

,

en in deszelfs plaats kristallen te voorschijn tre-

den, leert de waarneming N°. 13. Ik heb uit den

aard der zaak het beloop der plaats hebbende ver-

andering niet door den mikroskoop kunnen na-

speuren , doch ik houd mij overtuigd , dat hier

iels dergelijks geschiedt ^ als wanneer de amorphe

chinine of oxalas chinini verdwijnen , om door

de kristalvormige vervangen te worden. (Zie de

waarnemingen N°. 1 en 2.)

In ben eenigzins uitvoerig geweest in de beschou»

wing van de wijze , waarop zich de kristallen van

sulphas en carbonas calcis vormen , ten einde

de oorzaken te doen kennen , welke tot de dwa-

ling van den Heer L. aanleiding hebben gegeven.

Ik vind in zijne verhandeling van geeue onderzoe-

kingen van andere kristalvormige praecipitaten

,

dan de reeds genoemde ,
gewag gemaakt , en ben

verzekerd , dat indien ZEJ. aan zijne nasporingen

eene meerdere uitgebreidheid had gegeven, dat

dan derzelver slotsom ongetwijfeld anders zoude

geweest zijn.

Nog andere gevallen zijn er , waar men min of

meer in het onzekere kan verkeeren , of de deelen

,

welke men ziet , korrels van een amorph praeei-

pitaat of kristallen zijn. Vooreerst zoude dit kun-

ueu plaats hebben met zeer kleine kristallen, zoo

14»
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als in fig. l A en fig. 3 A zijn afgebeeld , vooronder-

steld , dat zij naderhand niet genoeg in grootte

toenemen, dat de hoeken en kanten zigtbaar wer-

den. Maar ten tweede ook dan, wanneer uiterst

kleine naaldvormige kristalleljes bolvormige groe-

pen vormen , zoo als bij voorbeeld in het praeci-

pitaat van phosphas ammoniae el magnesiae (Bul-

letin, fig 34 a) , kan er twijfel bestaan, daar er

tusschen deze ligchaampjes en de korrels van deu-

toxydum cupri of van cilras argenli, op dat

tijdstip hunner vorming, wanneer zij nog ondoor-

schijnend zijn, en franjeachlige randen bezitlen

(Bulletin, fig. 11 6 en fig. 42 a) inderdaad wei-

nig onderscheid bestaat. Reeds de omstandigheid

echter, dat de randen ook later niet scherp wor-

den , doet vermoeden , en het onderzoek der

grootsten dezer ligchaampjes bevestigt het , dat

zij kristalgroepen zijn , waarvan men zich einde-

lijk volkomen overtuigt door het onderzoek van

de door langzame praecipitalie verkregen kristïil-

len (Bulletin , fig. 34 b). — Nog moeijelijker is

de beslissing evenwel in andere dergelijke geval-

len , inzonderheid ten opzigte der zonderlinge maar

fraaije ligchaampjes, die zich op de oppervlakte

der oplossing van sulphas cinr.honini vormen

,

wanneer zich ammonia in hare nabijheid be-

vindt , waaromtrent ik naar de waarneming Ji°. 2

vervvijs.

Inderdaad is het niet gemakkelijk een bepaald

kenmerk op te geven, waaraan men terstond en

in ieder geval, zonder gevaar van te dwalen, ook
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afzonderlijk liggende kristallen van korrels kan

onderkennen. Hoe zonderling dit schijnen moge

is het niet te min waar. Hadden alle kristallen

regllijnige kanten en duidelijke hoeken , dan zoude

niets gemakkelijker zijn , doch juist dit heeft bij

de mikroskcpische kristallen wel doorgaans plaats,

maar geeazins zonder uitzondering. Men zie

Bulletin, fig. 34 o en c, en fi.g. 37. En dat er

zelfs kristalpiaatjes van koolstofzuren kalk kunnen

ontstaan , die volkomen cirkelrond zijn en blijven,,

en dan moeilijk genoeg te onderscheiden zijn van

de somwijlen voorkoineude zeer platte doorschij-

neuJe korrels in het amorphe praecipitaat, bewijst

de waarneming N'. 13, PI. II. fig. 4.

Doch alhoewel het dus denkbaar is, dat mei)

in cenigen twijfel kan verkeeren omtrent den wa-

ren aard der deeltjes, die een praecipitaat vormen,

nadat hèl zich geheel heeft afgezet, zoo zal er

voor den onderzoeker nimmer eenige twijfel blij-

ven beslaan , indien hij slechts in de gelegenheid^

is , om den oorsprong en vooral de wijze van ver-

grooling dezer ligchaampjes gade Ie slaan.

Uit al het bovenstaande blijkt, dat er een zeer

wezenlijk onderscheid bestaat tusschen de kristalr

lisatie en de vorming der korrels. Ja zelfs gedra-

gen zij zich in meer dan een opzigt als tegenover-

gpslelde verschijnselen. Zoo hebben wij gezien,

d.it kristalvorming des te langzamer geschiedt,

hoe verdundcr de oplossingen zijn (bl. 189; , ter-

wijl daarentegen de korrels zich des te langzamer

vuriTien , hoc gecoaccnlreerder de oplossingen zijn

,
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die men beiigt (bl. 164). — Verder geeft bet

gevolg der langzame prascipitalie een zeer be-

langrijk onderscheid te kennen. In alle gevallen

Waar men dezelve aanwendt, worden de kristal-

len aanmerkelijk grooter, dan in het door ge-

wone vermenging verkregen praecipilaat (zie Bui-

tetin, pag. 290; exp. 4!c, 55 A, 65 d ; 68 d;

696; 71c; 75 c/ 76 c; 78 c). Doch dit is niet

Alleen niet van toepassing op de korrels, maar

déze Wol-den integendeel daardoor altijd kleiner
,

èn vormen zich somwijlen in liet geheel niet (zie

Bulletin, è!tp. 16 ƒ en A , 64 6, vooral 85 b).

Dit verscbil verklaart zich zeer gemakkelijk , wan-

neer men de onderscheidene wijze van ontstaan

der korrels uit moleculen en der kristallen uit

opgeloste krislalliseerbare stof in het oog houdt.

Ook leidt LoNGCHAMPS (Compt.rend. 1842. ]N°.9.

p. 83!) uit ïijne proeven af, dat er bij kristal-

Tormitig steeds eene onderlinge afstooting tusscheu

de zaraenstellende deeltjes plaats heeft , en de ver-

èeniging der moleculen tot korrels is blijkbaar

alleen het gevolg der aantrekkingskracht.

Indien dan de Gevolgtrekkingen door den Heer

L. uit zijne waarnemingen afgeleid , onjuist zijn ,
—

Cn ieder , die eenen goeden mikroskoop bezit , kan

zich met mij hiervan overtuigen (1) , — dan ver-

(1) De Heer Link beroept zich [Jahresbericht , S. 5)

op de getuigenis van » mehien ausgezeichneten

Physikern." Met name wordt [Ucber ,die Sildung

u, s. w. S. 44) G. Kus£ genoemd. Zulk een be-
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vallen ook fle daarop gebouwde theoretische be-

schouwingen, welke in het laatste gedeelte van

zijn stukje gevonden worden , die bovendien nog

D menig ander opzigt zouden kunnen betwist

roep is wel is waar zeer geschild, om dengenen,

die zich Dooit met onderzoekingen als de onder-

havige zijn, heeft bezig gehouden, ontzag in te

boezemen , maar beteekent eigenlijk volstrekt niets.

Ik houd mij overtuigd, dat de door den Heer LiNE
bedoelde Leeren alles kunnen meenen gezien té

hebben
, wal ZEd. zelf meende te zien , zelfs voor-

ondersteld , dat hen het gebruik des mikrosUoops

niet geheel vreemd was , maar tenzij zij zich ge-

lijktijdig met den Heer Link, uren en dagen lang

met dit onderzoek hebben bezig gehouden, erken

ik hunne bevoegdheid om in deze zaak een oor-

deel te vellen in geenen deele. Ik ben hiertoe te

zeer in de gelegenheid geweest, om te ondervin-

den , hoe vele aanleidingen tot dwaling bestaan bij

dergelijke nasporingen, die de uiterste grenzen van

mikroskopisch onderzoek betreffen. Dat het geens-

zins voldoende is, om eene gepraecipileerde stof

slechts op eene of weinige wijzen te onderzoeken,

heb ik boven aangetoond ; eene veelzijdige dik-

werf afgewisselde waarneming van eene en dezelfde

slof is volstrekt noodig , en dit vereischt meer

tijdopoffering en geduld, dan men verwachten kan

van hen, aan wie raeu de uitkomsten van eeuig

onderzoek toont, en die van zelf bezield zijn met

vertrouwen op de geloofwaardigheid des waarne-

mers, die zich daarmede opzettelijk heeft bezig

gehouden , inzonderheid indien de waarnemer een

man als de lieer I>i.nk is.

br is één praeripitaat, dat van koolütorzurs
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worden. Doch daar het mijn oogmerk allren is

mijne eigene resultaten te verdedigen, en geens-

zins eene recensie van het stukje van den Heer L.

te schrijven, zoo meen ik mei het gezegde voor

mijn doel te kunnen volstaan.

Ik kan echter niet nalaten opmerkzaam te ma-

ken op den , in mijn oog , zonderlingen slolvol-

zin van dit stukje , inzonderheid , omdat er eene

volstrekte tegenstelling in bevat is , met de gevolgd

trekkingen voor de physiologie , die ik uit mijne

waarnemingen afgeleid heb. Zij is deze : « Die

« organische Kopper haben einen ganz anderen

kalk, hetwelk ik 203 malen op verscbillende ma-

nieren hel) doen ontstaan. Ieder dezer praecij^i-

talen is gedurende de raetamorphose ten minste

op vijf onderscheiden tijden onderzocht. Dit jeeft

ruim 1000 waarnemingen , zonder nog de vele

andere mede te rekenen, waarvan ik, als onbe-

langrijk zijnde, geene aanteekening heb gehouden.

En desniettemin is het er nog ver af, dat mij all©

twijfelachtige punten, omtrent de vorming der

gepraecipiteerde koolslofzure kalk geheel zouden

zijn opgelost.

Ook ik heb het genoegen gehad aan eenige on-

zer uitmunlendste Natuurkundigen, zoo als de

Heeren G. J.Mctlder, Wenckebach, deVriese,
ScHBOEDER VAN HER KoLK , Cl. MtJLnER enz.

het ontstaan en de metamorphosfn van een aantal

praecipilateu te toonen , doch ik houd mij verze-

kerd , dat deze Heeren zich geenszins beleedigd ^
zullen achten, indien ik mij hier niet op hunne

«utoriteit beroep.
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t Ursprung , als die anorgauischen. Sie bestellen

Q aus ZeJleii oder Ilölireu , urfprünglich kürzeren

« oder laiigeren Blasen , und diese bilden sich wie

« Seifenblasen , indem ein gasförraiger Rörper in-

« nerhalb eines üüssigen oder halbflüssigen sich

« enlwickelt. Indem also der Miltelpunct der

« Eulstehung eines auorganischen Kürpers in die

« Mille eines Iropibait-u Kürpers fiilll, oiüssen wir

« den Mitteipuncl eines organischen Kuipers in die

« Mille eines gasiöraiigen Kürpers setzen."' — Is

deze theorie der celvorming op waarnemingen ge-

grond ? Ik kan het naauwiijks gelooven. Zij is ia

strijd met alles , wat andere geloofwaardige on-

derzoekers, MeiJE> , MOHL, SCBLEIDEK , jlIlHBEI,

enz. , hoe uiteenloopend ook overigens hunne denk»

beelden belreflende dit punt zijn , ons hebben me-

degedeeld. Ook heb ik mij wel gewacht , toen

ik hel ontstaan van vliezige kapjes ten gevolge

van het dringen van luchtbelletjes door de vliezige

massa heen {/iulle/in, p. 320) , als een bewijs

aanvoerde voor de mogelijkheid, dat het oor-

gjjronkelijke celvlies uit zoogenaamde anorganische

stof bealond , derzelver wijze van vorming door

luchlbellea , als geheel overeenkomstig met dat

wal in de levende plant geschiedt , aan te merken

(Bulklin, p. a58).

l)e lieer L. geeft in het Jahreshericht van dit

gedeelte ^mijner onderzoekingen een verslag , dat

vftor iedereen onverslaanbaar zijn moet , en be-

üchuïdigt mij ten slotte van willekeur. Of ik in-

derdaad zulk eeac beschuldiging verdien , • moge
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elk beslissen , die de gronden onderzoekt, waarop

mijne «;evolgtrekkingen steunen , en welke ik bo-

vendien in geenen deele als boven allen twijfel

verheven , maar alleen als gissingen Toorstel , daar

ik zelf zeer goed gevoel hoe zwak de grond wordt,

waarop men staat , zoodra men van het veld der

waarneming op dat der analogieën treedt. De

Heer L. vergunne mij echter hierbij te voegen

,

dat , hoeveel eerbied ik voor zijne kunde en veel-

zijdige talenten koester, ik mij echter bezwaarlijk

door eene magtspreuk van de stellige onjuistheid

dier gissingen kan laten overtuigen. Ik acht mij

dan juist daarom ook niet gehouden, thans voor

derzelver gegrondheid in de bres te springen.

Waarschijnlijk zal ik in het vervolg van tijd nog

Wel eens opzettelijk op dit onderwerp terug ko-

men. • Alleenlijk wil ik hier nog de beschrijving

van eenen kleinen toestel mededeelen , welke eens-

deels dienen kan om aan te toonen , dat de vlie-

zen der anorg:uiiscIie gepraecipiteeri.!e slofTen , het

vermogen der endosniose bezitten , anderendeels

geschikt is om een eenigzins aanschouwelijk beeld

Ie geven hoe het vocht door den wortel opgeno-

men zich van cel tot cel voortbeweegt , en naar

omhoog gevoerd wordt.

Eene aan beide zijden opene glazen buis (PI. II.

fi". 2' ft b) van 20 tot 25 centim. lengte en van 5

tot 6 miliim. wijdte , wordt van onderen gesloten

met een dun dierlijk of plantaardig vlies. Vervol-

"•ens brengt men er door middel van een buisje h i

helwelk eeue naauwe zijdelings geplaatste ope-
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ning i heeft, de op!os>ing van eenige stof in, Wef-

ke in aanraking met die eener andere een vliezig

praecipitaat geeft. De keus is hier ruim , doch ik

heb mij met het beste gevolg bediend van eene

oplossing van nilras calcis in 3 deelen water

,

en van carbonas potassae in 2 deelen water. De

eerste dezer oplossingen dan in de buis gebragt

zijnde tot op de hoogte van c, en wel met die

voorzorg , dat het hoogere gedeelte der buis niet

door de oplossing bevochtigd wordt , brenge men

door middel van een ander dergelijk buisje h i

zooveel van de oplossing van carbonas potassae

op de oppervlakte der kalkoplossing , als noodig

is , om dezelve geheel met een dun vliezig prae-

cipitaat te bekleeden. Twee of drie droppels zijn

voldoende, Hoe langzamer de uitvloeijing der

potaschoplossing uit het langs den binnenwand der

grootere buis rondgevoerde mondje i geschiedt,

des te regelmatiger is de vliesvorming Men wacht

nu eenige minuten , om het vlies eenige vastheid

te doen verkrijgen , daarop wordt weder eene

hoeveelheid der kalkoplossing ingebragt , waarop

men desgelijks een vlies doet ontstaan , en zoo

voortgaande kan men als het ware cel op cel

bouwende de cellenreeksen in de plant nabootsen.

Wanneer men dan de aldus in orde gebragle buis

met dcszelfs benedeneinde in water plaatst, dan

ziet men al spoedig het vocht in de bovenste cel

stijgen , even als in deu gewoouen toestel voor

de endosmose plaats heeft.

Ten slotte mogen hier nog eenige waarnemingen
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van gepraecipiteerde plantaardige stoffen eene

plaats vinden. -, .

I. Chinine. In 24 deelen water werd opge-

lost één deel gewone sidphas cinnini, onder bij-

tócging van verdund zwavelzuur , op ieder grein

een droppel. Hierbij ammonia liquida in over-

maat. — De praecipitatie in een uitdanipschaallje

bij 13° zonder ondereenmenging. — Het dadelijk

onderzochte praecipitaat bestaat in't vlokken (PI. I.

fig. 4) ; deze zijn zamengesteld uit uiterst kleine

moleculen , sommige ^jigg—j.g\^ mm. ; zij zijn zeer

ondoorschijnend ; van daar zijn dit de Vlokken

ook, alleen aan den rand herkent men derzelver

nio'leculaire zamenstelling ; boven op het vocijt

Vor'int zich een vlies', dal dadelijk onderzocht vol-

koinen doorschijnend is, later moleculen vormt,

afgescheurde lapjes van hetzelve zijn bij a afge-

beeld, (ïeschieilt dé praecipitatie op hel voor-

wérpglansje door ineenvloeijing, dan vormt zich

hetzelfde vlies op de oppervlakte , en levens een

moleculair praecipitaat, dat binnen wéinige oogen-

bükken vlokkig wordt. — Na een uiir lijds is het"

praecipitaat in hel 6itdampschaaltje veranderd in

korreltjes van -^\^ tot jjj mm. , die vertakkingen

vormen (fig 5); deze korrels zijn doorschijnend/

en meestal onregelmatig van gedaante , doorgaans

eenigzins langwerpig. Brengt men nu een weinig

van hel praecipitaat onder den mikroskoop , dan,

ziel men hel volgende: de zamenhangende korrels

worden onder het oog des waarnemers allengs on-

regelmatiger van vorm , kleiner , als bel ware aau«
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gevreten i'fig. 6) , zij verminderen raeer en meer<

in groolte , en verdwijnen eindelijk spoorloos,

zoodat het vocht daar ter plaatse weder geheel

helder wordt. Gelijktijdig of eenige oogenblikken

later ziet men op eene meer of min verwijderde

plaats, steeds te midden van een volkomen helder

gedeelte van hel vocht , een of meer krislalpua-

ten ontstaan (aa); deze ontwikkelen zich allengs,

verkrijgen de gedaante als in fig. 7 , doch groeijen

altijd nog eenen geruimen tijd voort, nadat er

van de groepen korrels niets meer te bespeuren

is. Aanvankelijk zijn de uiteinden der naalden

stomp (a) , eerst op het laatst vormt zich de punt

,

die in eene fijne spits uitloopt fig. 4). Niet zel-

den ontstaan de kristallen zoo ver van de korrels,

dat men alle, welke in het veld des mikroskoops

liggen ziet verdwijnen , zoodat eindelijk niets meer

te zien is, doch dan zijn ia het overige gedeelte

van den droppel kristallen ontstaan, welker naal-

den zich van lieverlede uitbreiden tot in den om-

trek der waarneming, en nu ook hier ten koste

van de zich opgelost hebbende stof grooter wor-

den. In het praecipitaat in het uildanipschaal-

tje geschiedt de verandering niet zoo snel. Na

2 uren is hetzelve nog niets veranderd , eerst na

3 uren ziet men eenige weinige kristallen , deze

nemen allen in aantal toe, terwijl de groepen

korrels in dezelfde mate verdwijnen, en na 2i

urenis alles in fraaije, lol bundels vereenigde naal-

den overgegaan. Men kan dezen overgang echter

bespoedigen, door het praecipitaat op eene vlakke
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schaal uit te breiflen; het blijkt namelijk, dat

de lucht op de hier plaats hebbende verandering

eenen in het oog loopenden invloed heeft. De

kristallisatie gaat steeds uit van een punt , waar

het praecipilaat in onmiddellijke aanraking met

de lucht is , van daar dat dezelve in het uitdamp-

schaaltje eerst dan begint , wanneer het vocht ge-

noegzaam verdampt is. Hetzelfde praecipilaat ia

een naauw proefglaasje vervaardigd, waarin het

door eene laag vocht voor de inwerking der lucht

beschut was, bleef gedurende 14 dagen in den

amorphen toestand.

Op de hier medegedeelde eenvoudige wijze kan

men derhalve zonder eenige moeite de chhiina

gekristalliseerd verkrijgen , hetgeen lot nogtoe al-

leen geschieden kon door hare oplossing in alco-

hol vrijwillig aan de lucht te laten uitdampen.

De kristallen zijn groot, dikwerf meer dan een

centimeter lang.

2. Cinchonine. 1 deel sulphas cinchonini

basicus , 24 deelen water , onder toevoeging van

verdund zwavelzuur , op ieder grein een droppel.

Van deze oplossing wordt een droppel op het

voorwerpglaasje geplaatst, en op een afstand van

3 mm. een droppel ammonia liquida. Wanneer

men dan dadelijk den droppel van de chinine-

oplossing beschouwt, ziet men op deszelfs opper-

vlakte een aantal ronde doorschijnende kringetjes

ontstaan (fig. 10 A) , die ongemeen spoedig in

grootte toenemen , en binnen eene seconde ver-

toonen zij zich als in B ; in sommigen bemerkt



223

men reeds nu sporen Tan eene kern. Deze lig-

chaampjes zijn in het eerste oogenblik in eene

sterke beweging, hunne doorscliijnendheid veran-

derd eenigzins , de kern wordt duidelijker, en van

uit dezelve loepen aanvankelijk flaauwe streepjes

straalsgewijs naar den omtrek. Intusschen is der-

zelver doormeter nog toegenomen , velen vereeni-

gen zinh, en vormen bij deze aaneensluiting eea

weefsel , dat meer of min op zeer jong celweefsel

gelijkt (fig. 11), andere blijven afgezonderd (fig.

12) en hel zijn inzonderheid deze , waarbij njen

eene zamensteliing uil concentrische kringen van

2 lol 6 waarneemt ; ook worden hier de straals-

gewijze streepjes duidelijker waargenomen. De

doormeter dezer ligchaampjes is meestal vrij aan-

zienlijk , bij eenigen van J^ mm. Zij zijn plat

,

de meesten zeer dun , en drijven voortdurend op

de oppervlakte; allen bevatten eene kern, die

zich door meerdere ondoorschijnendheid en eene

korrelige structuur van het overige onderscheidt ,

en doorgaans van eenen afzonderlijken kring om-

geven is; de rand is nimmer scherp begrensd i

maar de streepjes zetten zich altijd een weinig

builen den laatsten kring voort , waardoor de rand

franjeachlig wordt.

Wal de eigenlijke natuur dezer zonderlinge lig-

chaampjes aangaat , zoo bewijst zoowel derzelver

wijze van ontstaan , als die , waarop zij aangroei-

jen , dat zij krislalplaaljes zijn, die zich alleea

daarin van gewone krislalplaaljes onderscheiden,

dal zij niel uit een enkel kristal , maar uit eene
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vereem'siiig van uiterst dunne naaldjes bestaan.

Het is mij ecliler , in weerwil van herhaald on-

derzoek , duister gebleven , op welke wijze zich

de kern en de concentrische kringen vormen.

Deze laatste zijn altijd veel duidelijker te zien ,

dan de straalsgewijze streepjes, en vertoonen zich

ook werkelijk vóór dezelve. Doch alle verande-

ringen hebben zoo spoedig plaats, dat het niet

mogelijk is dezelve naauwkeurig gade te slaan.

Noch spoediger geschieden dezelve, -wanneer men

de droppels ineen laat vloeijen , ofschoon zich

dan mede volkomen dezelfde ligchaampjes vor-

men.

In beide gevallen praecipileert zich de c.inr.ho-

nirte nog onder eenen anderen vorm ; dit gedeelte

van het praecipilaat vormt zich beneden de op-

pervlakte van het vocht. Het bestaat uit zeer

digt opeengehoopte moleculen (fig. 9 A) , die op

vele plaatsen eene geheel ondoorschijnende massa

vormen, Eenige seconden later ziet men daarin

lichtere tusschenruimten ontslaan (B) , de molecu-

len naderen elkander en vcreenigen zich binnen

ecne minuut tot ronde korreltjes (C). Deze zelfde

zijn het , welke het praecipitaat zamenstellen

,

hetwelk in een uitdampschaallje of proefglaasje

is daargesleld. Hunne grootte is tamelijk gelijk,

gemiddeld ongeveer J5 mm. De korrels hangea

groepsgewijs zamen , zonder met elkander in aan-

raking te zijn, gelijk men ziet, wanneer het vocht

in beweging gebragt wordt. Bij goede verlich-

ting bespeurt men tusschen hen eene stof, die hen
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Tereenigd houdt, en iefs minder doorschijnend is,

dan het omringende heldere vocht. Deze bolle-

tjes ondergaan geene verdere verandering , ook

dan niet, wanneer men het praecipitaat verschei-

dene dagen in de lucht laat staan.

3. Oxalas chininü Wanneer men bij eene

oplossing van sulphas chinini, die volgens de bij

W. 1 opgegeven wijze bereid is, eene oplossing van

oxalas ammoniae voegt, dan ziet men het vocht

troebel worden , doch deze troebeling verdwijnt

weder binnen weinige oogenblikken , hel vocht

wordt weder even helder als te voren , en nu

begint zich een kristalvormig praecipitaat af te

zeilen. — Onder den mikroskoop kan men deze

opvolging van een amorph door een krislallinisch

praecipitaat op eene zeer fraaije wijze waarne-

men. Men plaatse de droppels der beide oplos-

singen zoodanig , dat zij zeer zacht in elkander

vloeijen. Dan ziet men (fig. 8 A) , op het punt

der aanraking (a b) , een uit uiterst kleine mole-

culen zamengesleld praecipitaat onlslaan , dat zich

nnar den kant van den droppel van oxalas ammo-

niae (c) uitbreidt. Bijna even spoedig als deze

moleculen ontstaan zijn , verdwijnen zij echter we»

der , en op eenigen afstand van hen , en wel in de

chinine-oplossing {cl) vormen zich een klein aan-

tal krislalpunten (flg. 8 B) , die weldra tot bun>

delijcs van naalden aangroeijen (fig. 8. C). Het

moleculair praecipitaat gaat echter voort met zich

te vormen ia den droj>pel van oxalas ammoniae

om telkens even spoedig weder te verdwijnen

,

>Ar. TijDacna, D. X. St.2 eu3. 15
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wordende af* hel ware nagejaagd door de talrijke

naaldjes, die eveuwel steeds op eenen atstand van

ten minste J^ n^ni- ^^n de nog onopgeloste mole'

cnlen verwijderd blijven. Dit ontslaan en weder

verdwijnen der moleculen als ook het vergrooten

der kristallen duurt zoolang, totdat deze laatste

op de grens der beide droppels eenen dam gevormd

hebben . die het verdere ineenvioeijeu belet. —
Uit deze waarneming, vergeleken me^ N°. 1 , blijkt

ten duidelijkste, dat, wanneer een amorph prae-

cipitaat kristalachtig wordt , hel alvorens weder

geheel in eenen opgeloslen toestand moet gebragt

worden , en dat de kristallen zich in zulk een ge-

val volstrekt niet vergrooten door eene oum|^4pri

lijke vereeniging met de moleculen, maar pp. 4?^.

zelfde wijs, zoo als altijd, door aanzelting, van

opgeloste kristalüseerbare stof. Dat het ontstaan,

van een moleculair praecipitaat bove^idien in gee-

nen deele een volstrekt yereischle is voor de vor-

ming der kristallen van oxalas cJünini , blijkt

overtuigend hieruit, dat de kristallen op dezelfde

wijze ontstaan en even sterk aangroeijen aan de

zJLJde van den droppel derc/tiraine-oplpssing {d d d),

waar zich geen spoor van voorafgaande molecuiea,

vertoont. :.

4. Dcutochtoruretum pla(i7u et chini7ii. De

oplossing van sulplias clnniiti gepraecipileerd dppr-

die van deUlovhlorurelum platini in alcohol. Op,

het eerste oogenblik een moleculair praecipitaat, de-

moleculen zijn zeer klein en oiidoorschijnend. Bin-

nen weinige seconden hebbeu zij vlokken gevormd,
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die mede zeer ondoorschijnend zijn. Na 24 uren

,

vertakkingen uit kleine {^^—^^ mm.) onregel-

matige ondoorschijnende korreltjes bestaande.

5. Tannas ckiiüni. Dezelfde cAe'niJte-opIos-

sing met galnoten-aftreksel, In het eerste oogt-n-

blik moleculair vliezig ; daar , waar de vliezen op

elkander gepakt liggen , zeer ondoorschijnend.

Bovendien eenige zeer kleine afzonderlijke mole-

culen , die zich spoedig tot grootere korreltjes

vereenigen.

6. Amylum. Slijfse!pap werd een uur lang in

een open vat met water gekookt, en vervolgens

het vocht na de bekoeling gefiltreerd. Het is eene

volkomen heldere oplossing , die door ïodiumtinc-

tuur blaauw wordt. Zij werd vermengd met al-

cohol. Het praecipitaat is moleculair, de mole-

culen zijn . ten gevolge der vermenging in eene

zeer sterke beweging , en vereenigen zich zeer

spoedig tot vlokkige groepen , waarin zij allenj;s

grootere doorschijnende korrels vormen. De vlok-

ken worden blaauw door ïodiumtinctuur ; wanneer

de alcohol verdampt is , lossen zij zich weder in

het tentgblijvende water op. Na verloop van drie

dagen heeft het praecipitaat eene verandering on-

dergaan ; het i» onoplosbaar in water geworden
,

de korrels hebben zich tot grooteren vereenigd ,

die inderdaad veel overeenkomst met de amylum- .

korrels van vele planten bezitten , doch ïodium >

kJeurt dezelve niet blaauw , maar geel of bruin.

7. Aniijlum met hurylaarde. Dezelfde oplos-

sing van aiii)!uni gul nii-l kalkwatcr geen , maar

16'



228

met geconppntreerd barytwaler een overvloedig

praecipitaat , dat zich aanvankelijk weder oplos-

te, doch door bijvoeging van meer barytwaler

onopgelost bleef. Op het voorwerpglaasje vervaar-

digd is het duidelijk moleculair-vliezig. In een

proefglaasje zijn het groolendeels vlokken, wel-

ker moleculen tamelijk doorschijnend zijn. Na 2

dagen heeft dit praecipitaat geene verandering on-

dergaan.

8. Amylum met todium. Stijfselpap werd bij

eene zachte warmte in verdund acidum hydro-

chloricum opgelost, en de bekoelde oplossing

gefiltreerd. Met ïodiumtinctuur op het voorwerp-

glaasje vermengd is het praecipitaat moleculair-

vliezig met duidelijke plooijen , de vliezen zijn zeer

teder en veranderen spoedig in vlokjes , welker

moleculen moeijelijk te onderscheiden zijn. Het

praecipitaat in een proefglaasje is onmiddellijk

vlokkig ; na twee dagen geene verandering.

9. Gom van ijeroost amylum met harytaar-

de. Tot een fijn poeder gewreven amylum werd

boven een gering vuur langzaam geroost, zoodat

de witte kleur weinig veranderd was. Daarop

werd de stof met water uitgetrokken , het vocht

gefiltreerd, en in het waterbad uitgedampt, Eene

oplossing van één deel in 12 deelen water is ge-

heel kleurloos. Met kalkwater ontstaat geen prae-

cipitaat. Met barytwaler is het praecipitaat da-

delijk na deszelfs ontstaan moleculair-vliezig, ojj

sommige punten bevallen de vliezen slechts wei-

nig moleculen, zoodat zij tamelijk doorschijnend

I
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lijn. Na 24 uren hebben zich vlokken gevormd

met zeer doorschijnende moleculen.

Amylum geroost tot geelwordens toe, gaf met

water uitgetrokken een bruin vocht, dat mede

met barytwaler een moleculair-vliezig praecipitaat

vormde.

10. Gom van amylum, door behandeling

met zwavelzuur. Bij een mengsel van 6 deelen

water en 1 deel geconc. zwavelzuur , dat tot

90' — 95° verwarmd was, werd bij gedeelten 4

deelen amylum gevoegd , hetwelk vooraf met 6

deelen water fijn gewreven was. Nadat het vocht

bij bekoeling niet meer coaguleerde , werd het van

het vuur genomen , en met koolstofzure kalk ver-

zadigd , daarop gefiltreerd en in een waterbad

uitgedampt. De verkregen gom (dexlrine) was

hclderwit van kleur.

Van dezelve werd 1 deel opgelost in 12 deelen

water. Slechts door bijvoeging eener ruime hoe-

veelheid alkohol ontstaat een praecipitaat. Het

best geschiedt dit door op de gomoplossing in een

horologieglas de 5—6 voudige hoeveelheid alkohol

te gieten , en dit dan onder den mikrooskoop te

brengen. Men ziet dan , dat het geheele praeci-

pitaat uit doorschijnende vliezen bestaat, die ech»

ter weinig zamenhang bezitten , en waarin geene

scherp begrensde plooijen gezien worden. Na

weinige oogcnblikken vertoonen zich daarin mo*

leculcn , en weldra grootere korreltjes , die alle

ecne langwerpige gedaante hebben. — Er bestaat

dku een zeer iu het oog loopend onderscheid tus-
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scben dit praecipitaat en dat van amylum, het-

welk door alcohol gepraecipiteerd is (z, N°. 6).

11. De%elfde gom met harytaarde. De vorige

gotiioplossing werd door kalkwater niet gepraeci-

piteerd. Met barytwater gaf zij een moleculair

praecipitaat , welks moleculen zeer klein (j—ö —
^j?j_ mm ) en tamelijk ondoorschijnend zijn , zij

bezitten eene sterke moleculaire beweging. Na

24 uren is het praecipitaat weinig veranderd; een

aantal moleculen hebben zich lot kleine groepen

van 3 5 vereenigd , maar vele drijven nog afzon-

derlijk , en bewegen zich nog even sterk als vroe-

ger. Dit praecipitaat onderscheidt zich dus zeer

wezenlijk van die, welke de oplossingen van

amylum en van gom van geroost amylum met ba-

rytwater geven (N°. 7 en 9).

12. Tartras calcis. Hel praecipitaat van kalk-

water en acidum tartaricum bestaat uit vlokken

,

welker moleculen tamelijk doorschijnend zijn. Na

5 uren (bij 12°) ziet men eenige sporen van eene

vereenigiug tot grootere korrels , doch eerst na

2-maal 24 uren zijn alle de vlokken veranderd in

takkig zamenhangende onregelmatige korreltjes.

13. Carbonas calcis uit eene suikeroplossing

gej>raecipiteerd. 1 Deel kalk en 2 deelen suiker

werden met 8 deelen water eenigen tijd gekookt;

het grootste gedeelte kalk had zich opgelost; de

oplossing werd gefiltreerd.

In een proefglaasje met eene verzadigde oplos-

sing van carbonas potassae vermengd zijnde

,

bestond het praecipitaat geheel uit eene vliezige
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itiassa. Ee afzonderlijke lappen zijn zoo door-

schijnend als glas (n II. fig. 5) , doch missen ten

gevolge der kleverigheid Tan het vocht , de ge-

wone plooijen. Dit praecipilaat blijft zeer lang

in den vliezigen toestand. Na 3-maal 24 uren bij

eene temperatuur van 10° — 12° is het nog ge-

noegzaam onveranderd. Eerst 24 uren later is het

grtolendeels uit ondoorschijnende vlokken zamen-

gesteld , die geene verdere verandering ondergaan.

Een gelijktijdig vervaardigd praecipitaat door ver-

menging eener oplossing van clilorureltim calcii

in 3 deelen water met dezelfde polasch-oplossing

was binnen 24 uren geheel in korrels veranderd.

Deze weinige veranderlijkheid van het praeci-

pilaat in de suikeroi)lossing , noopte mij hetzelve

in den toestel voor de endosmose (bl. 218) te

bezigen , om de afscheidende vliezen daar te stel-

len. Hier gedroeg hetzelve zich echter op eene

geheel andere wijze, dan toen het in een proef-

glaasje vervaardigd was. Er ontstond aanvankelijk

een klaarblijkelijk vliezig praecipitaat, doch dit

begon na eenigen lijd vooreene kristalvorming plaats

te maken , zoodat na 24 uren al het vliezige ver-

dwenen was, en alleen kristallen werden waar-

genomen. Deze zijn vrij groot, sommigen tot ^
ram ; hunne gedaante is over het algemeen hoogst

onregelmatig, doch de meest algemeene vorm schijnt

een zeshoekig prisma Ie zijn (PI. II. fig. 6) , het-

welk dan eens in eene piramide uitloopt, dan

weder niet ; bij sommigen ontbreekt het prisma

,
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en zijn alleen de beide met de grondvlakken ver-

eenigde piramiden overgebleven.

Het praecipitaat door ineenvloeijing der beide

oplossingen op het voorwerpglaasje verkregen

,

bestaat enkel uit kristallen; hier neemt men in het

geheel geen vliezen waar. De meeste dezer kris-

tallen zijn zeshoekige plaatjes (Gg. 4) , die zoo

uitnemend dun zijn , dat , wanneer men het vocht

in beweging brengt , zoodat zij zich rondwentelen

,

men bij velen op het oogenblik der omwenteling

naauwelijks den kant bespeuren kan. Hunne

randen zijn dan ook zeer bleek , en men ontwaart

dezelve, dien ten gevolge, niet voor dat zij reeds

eenen vrij aanmerkelijken doormeter (ylg mm.)

liebben verkregen. Geenszins allen bezitten eenen

regelmatigen zeshoekigen vorm ; deze wordt in

alle mogelijke wijzigingen aangetroffen , aan eenige

plaatjes bespeurt men zelfs volstrekt geen kanten

of hoeken, daar zij zich als zuivere cirkels ver-

toonen, alhoewel hun doormeter dikwerf tot j%

mm. bedraagt, en dus meer dan groot genoeg is,

om den zeshoekigen- van dén cirkel-vorm te on-

derkennen. Behalve deze plaatjes, ziet men ook

nog een aantal kleine naaldvormige kristalletjes.

Na 3 uren tijds heeft dit , door de hygroscopicileit

van de suiker en potasch , vochtig gebleven prae-

cipitaat geene verandering ondergaan , dan dat er

zich eenige geleiachtige vlokken in vertoonen.

Uit de medegedeelde waarnemingen van geprae-

cipiteerde organische stoffen , blijkt , dal wanneer
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deze zich uil den opgeloslen toestand als vaste

ligchamen afscheiden , zij zich volkomen op de-

zelfde wijze gedragen , als de zoogenaamde anor-

ganisclie stoffen. Wij treffen ook hier dezelfde

drii; oorspronkelijke vormen aan, die van kristallen

(X'. 1 en 3) , van afzonderlijke moleculen (N°. 2

en 6) en van vliezen (N"^. 1 en 10). De beide

laatste vormen metamorphoseren zich verder vol-

komen op dezelfde wijze als de anorganische mo-

leculaire en vhezige praecipitaten (N°. 1 , 2, 5,

6, 10). — Deze overeenkomst in den physischen

toestand der elementaire deeltjes moge eene nieu-

bijdrage leveren tot de meer en meer veld win-

nende meening, dal er geen eigenlijke grens be-

staat tusschen organische en anorganische zelfstan-

digheden. Er is naar mijne overtuiging geen enkel

bepaald physisch of chemisch kenmerk , waardoor

men in staat zoude zijn zulk eene grens aan te

wijzen , en zeer vele sloffen kimnen met hetzelfde

regt organisch als anorganisch worden genoemd.

Eene hoofdreden, waardoor velen zich niet met

lulk een denkbeeld kunnen vereenigen , ligt daarin,

dat men organische zelfstandigheden verwart met

georganiseerde ligchamen (I), of de organen,

waaruit deze bestaan. Tusschen georganiseerde en

(I) Ook de Heer Link maakt dit onderscheid niet.

In den Ouitschen tekst heet het organischa und
anorfjaniiche Knrptr , in den Fransrhen , corps

oiganiiés et inorganisés ( üebcr die Bilduiig

,

p. 46 el 47).
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niet georganiseerde ligchamen schijnt inderdaad

eene klove te zijn . die beide klassen scherp van

een scheidt, maar dit strekt zich geenszins uit tot

de stoiTen, die de ligchamen zamenstellen , welke

tot dezelve behooren. Zoodra eene stof, welke

dan ook , blijkbaar noodig is ter vorming van or-

ganen in het levend ligchaam van dier of plant

,

is zij eene ware organische zelfstandigheid. Zwa-

vel , pbosphorus , ijzer zijn bij het dier met het-

zelfde regt organisch te noemen, als de proteïne;

kalk, bitteraarde, kiezelzuur, watmeer zij zamen-

stellende deelen van het cellenvlies uitmaken , zijn

evenzeer organische stoffen , als de cellulose.

Maart JS43.

VERKLARING deh PLATEN.

Plaat I. (IV.)

Fig. 1. Kristallen 'van Jluosiliniure/um sodü , A,

eerste sporen der kristallen; 5. geheel ont-'

wikkelde kristallen.

Fig. 2. Kristallen van sulpkas sodae ; A. derzelver

eerste sporen ; B. verschillende vormen der

geheel ontwikkelde kristallen.

Fig. 3. Kristallen , die zich aan de zijde der oplos-

sing van sulphas deutoxydiferri vormen ,

indien een droppel derzelve met eenen drop-
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pel der oplossing van aarbonas potassae

in aanraking wordt gesteld ; A. eerste spo-

ren ; B. geheel gevormde kristallen , waar-

van sommigen gedurende de ontwikkeling
,

zich onderling vereeuigd hebbeu.

Fig 4, 5, 6, 7. Praecipitaat van chinine in de ver-

schillende toestanden der metamorphose (zie

bl. 220). Fig. 4 , oorspronkelijke vliezige

en moleculaire Torm ; fig. 5 , groepen der

door de vereeniging der moleculen gevorm-

de korrels ; fig. 6 , weder verdwijnen der

korrels , en verschijnen van de eerste spo-

ren a a der kristalbundels ; fig. 7, kris-

talbundels, die zich na het verdwijnen van

het amorphe praecipitaat gevormd hebben,

a , een kristalbundel , waarvan de naalden

ïich nog vergrooten ; b , een geheel ontwik-

kelde kristalbundel.

Fig 8. Praecipitaat van oxalas chinini , zoo als het

zich vertoont wanneer de praecipilatie op

het ïoorwerpglaasje geschiedt (zie bl. 225)

,

ab, ab, ab, plaats der ineenvloeijing

,

ccn, gedeelte van den droppel der oplos-

sing van oxalas ammoniae; ddd, ge-

deelte van den droppel der oplossing van

sulfrhas chinini, — A , moleculair praeci-

pitaat dadelijk na de vermenging ; fi , de

eerst gevormde moleculen zijn weder opge-

lost , andere zijn ontstaan , en de eerste

sporen van kristalbundeltjcs beginnen zich

(e vertoüucn ; C , de kristalbuudels zijn
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grooter geworden , de in B aanwezige mo

leculen zijn verdwenen , maar andere zijn

op een meer verwijderd punt weder te voor-

schijn gekomen.

Fig. 9, 10, 11, 12. Praecipitaat van cinchonine

(zie bl. 222). Fig. 9, ^, moleculair prae-

cipitaat ; B, er vormen zich heldere tus-

schenruimten ; C, geheel gevormde groeps-

wijze zamenhangende korrels. — Fig. 10

,

ligchaampjes, die zich op de oppervlakte

der oplossing van sulphas cinchonini door

de nabijheid van ammonia vormen ; ^ , bij

derzelver eerste verschijnen; B, zoo als zij

zich eenige oogenbhkken later verloonen.

Fig. 11. Dezelfde ligchaampjes, nadat zij

zich vereenigd hebben. Fig. 12. Dezelfde,

doch afzonderlijk liggende,

Fig. 13. Rristalplaatjes van hitartraa potassae.

Plaat II. (V.)

Fi". 1. Toestel ter bepaling van den invloed der

warmte op de metamorphose der praecipi-

taten ; zie de beschrijving , bl. 246.

Fig. 2. Toestel tot het aanloonen van de vatbaar-

heid der vliezige praecipitaten voor de en-

dosmose ( zie bl. 218) ; a h glazen buis

.

ccecc vliezige tusschenruimteu, de molglas,
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ƒ kurk , waardoor de buis bevestigd is , g
oppervlakte vau het water in het molglas

,

h i buis , waarmede de oplossingen in de

buis a b gebragt worden.

Fig. 3. Amijlam. uil deszelfs oplossing door alco-

hol gepraecipiteerd (zie bl. 227). A. het

eerste ontstaande moleculair praecipitaat

,

B, vlokjes gevormd door vereeniging der

moleculen , C. korrels en groepen van kor-

rels door de vlokken gevormd.

Fig- 4. Kristalplaatjes van carbonas calct's bij

de ineenvloeijing der droppels van de op-

lossingen van kalk en suiker in water , en

die van carbonas potassae voortgebragt

(zie bl. 232).

Fig. 5. Volkomen doorschijnende vliezen van car-

bonas calcis bij de vermenging derzelfde

oplossingen ineen proefglaasje (zie bl. 231 ),

Fig. 6. Kristallen van hetzelfde zout in den toe.

stel voor de endosmose gevormd (ziebl.231).

Fig. 7, 8, 9. Voorbijgaande kristallen in mengsels,

die een praecipitaat van carbonas calcis

geven. Fig. 7 , in een mengsel eener oplos-

sing van chlorurelum calcii in 4 deelen

water en van carbonas potassae in 3 dee-

len water bij 5" C. — Fig. 8, die, welke

ontdaan , wanneer dezelfde potaschoplossing

bij eene oplossing van chlorurelum calcii in

82 deelen water gevoegd wordt , bij 3°. —
Fig. 9 , voorbijgaande kristallen , welke ont-

slaan in ccn mengsel der oplossingen van

\
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nilras calcis in 3 deelen wa ter , en van

narbonas sodae m 4 deelen waler.

Fig. 10. Kristalgroep in een praecipilaat van car-

bonas calcis gevormd bij ecne temperatuur

van — 1°, door vermenging eener oplos-

sing van 1 deel chloruretum calciL in 19

deelen water met die van carbonas,polas-

sae in 16 deelen water.

Eig. 11. Kristallen in een praecipitaat van car-

bonas calcis bij — l'^.S gevormd door ver-

menging der oplossingen van chlorure/um

calcii in 99 deelen water en van carbonas

po/assae in 87 deelen water.
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OTER DEN INTtOED , WELKE DE WARMTE BIT-

OEFERT Or DE IIETAMORPHOSEK DER PRAE-

ClPrTATE», EPi BESCHRIJVIKG VAH EEHEH

TOESTEL OM DEZELTE TE MEIEN.

DOOB

DENZELFDEN.

Hel is nu reeds bijna 'drie jaren geleden , dal

ik de slotsom mededeelde eener reeks van onder-

zoekingen over den invloed der warmte op de

metamorphose van hel praecipitaat van koolstof-

zuren kalk. De reden, waarom ik tol nog toe

geen verslag gegeven heb van deze onderzoekin-

gen ïelve, en de wijze, waarop zij in het werk

werden gesteld, was iu mijn voornemen, om dezelve

over de praecipitateu van meerdere stoffen uit te

breiden , doch tijdsgebrek heeft mij lol nu toe

daarin verhinderd , en veelvuldige bezigheden dwin-

gen mij dit voornemen vooreerst op Ie geven. Ik

meende dus niet beter te kunnen doen, dan door

mededeeling der reeds gedane waarnemingen , an-

deren in slaat te stellen over de juistheid der re-

sultaten te oordeelen , en hen tevens den weg Ie

wijzen, die mij, na lang zoeken en tasten, als

de beiile is voorgekomen , om eenigzins zuivere

uilkomsten te verkrijgen.

Oppervlakkig beschouwd, schijnt niets gemak-
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keiijker en eenvoudiger te zijn , dan het hier be-

doelde onderzoek. Men heeft inioiers slechts de

oplossingen , welke het praecipitaat teweegbrengen

bij elkander te voegen , eenen thermometer in het

mengsel te plaatsen , daarop van tijd tot tijd het

praecipitaat door den mikroskoop te onderzoe-

ken, en het tijdstip op te teekenen, wanneer de

metamorphose volkomen is. — Zoo dacht ik er

aanvankelijk ook over , en mijne eerste onderzoe-

kingen werden alle op die wijze verrigt.

Doch al spoedig ondervond ik , dat in de op

die wijze verkregen uitkomsten weinig regelmaat

bestond. Wel had over het algemeen de meta-

morphose des te sneller plaats , hoe hooger de

temperatuur was, doch niet zelden gebeurde het,

dat dezelve bij lagere temperaturen schielijker ge-

schiedde dan bij temperaturen, die 1° of 2° hoo-

ger waren. Het was echter mijne stellige over-

tuiging , dat de invloed der warmte eenen vasten

regel volgde , en er dus eene andere oorzaak be-

slaan moest , die daarop storend inwerkte. Het

gelukte mij dan ook weldra deze te ontdekken'.

Zij ligt alleen in de reeds in het vorig opstel

(bj. L65) als zoodanig aangewezene meerder of

minder naauwkeurige vermenging der elkander

praecipiterende vochten. Nu is het schier on-

mogelijk twee vochten telkens zoo volkomen op

dezelfde wijs bij elkander te gieten , dat er niet

het minste verschil in hunne onderlinge vermen-

ging plaats heeft , — en een zeer gering verschil

is hier reeds van merkbaren invloed , — maar
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bovendien , het praecipitaat moet onderzocht yror^

den, en dat kan onmogelijk geschieden zonder

beweging in het vocht te veroorzaken. Naauw-

keurige resultaten waren derhalve op deze wijs

nimmer te verwachten. Ik beproefde echter her-

haalde malen met verschillende oplossingen , ia

hoe verre het mij gelukken mogt ia mijn doel te

slagen. Eene der aldus verkregen reeksen zal ik

hier mededeelen.

Ten einde de vochten ztr.h telkens zoo gelijk

mogelijk mogten vermengen , besloot ik oplossin-

gen van gelijk specifiek gewigt aan te wenden.

Eene oplossing van chloruretum calcii in 19

deelen water, bezat een specifiek gewigt van 1,042

bij 0^. Ik vervaardigde eene oplossing van car-

bonas potassae van dezelfde soortelijke zwaarte

;

hiertoe moest tén deel opgelost worden in 16.55

deelen water ; 100 deelen cklorcalcium vorderen

ter geheele ontleding 89 deelen koolstofzure pot-

asch ; en dit toegepast op bovengenoemde oplos-

singen, dan blijkt dat 1 deel der oplossing van

chloruretum ca/ciV door 0,852 deelen der potasch-

oplossing geheel gepraecipileerd wordt.

In vier proefglaasjes werden nu 3 gram. der

cklorcalcium - oplossing , voorzigtig vermengd

met 2,560 gram. der potaschoplossing , op eene

plaats , waar de beweging zoo gering moge-

lijk was. In een der mengsels werd een ther-

mometer geplaatst , die ten minste acht malen ge-

durende het beloop der metamorphose werd waar-

genomen. De drie overige mengsels dienden voor

«AT. TijDS'^aa. D. X. i>t. '1 en 3. 16
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het onderzoek , daarbij zorg dragende , dat het

mengsel zoo weinig mogelijk in beweging werd

gebragt.

In het volgende tafeltje zijn de uitkomsten be-

vat. De eerste kolom wijst den gemiddelden warm-

tegraad der mengsels gedurende de waarneming

aan. In de volgende is de tijd in minuten opge-

teekend , welke er verloopen is van het oogen-

blik der vermenging af, tot op de laatste waar-

neming , waarbij het bleek , dat de metamorphose

nog niet volkomen was. De derde kolom duidt

den tijd aan , waarop bet praecipitaat bleek geheel

geraiilamorphoseerd te zijn; doch daar het tijd-

stip der metamorphose noodzakelijk vroeger moet

gesteld worden , te weten , tusschen de voorlaatste

en de laatste waarneming , zoo vindt men in de

vierde kolom de gemiddelde dezer beide tijden,

als zijnde het waarschijnlijk oogenblik der meta-

morphose. In de vijfde kolom eindelijk zijn de

gemiddelden uit de uitkomsten der drie waarne-

mingen bevat.
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Reeds hij eene oppervlakkige beschouwing blijkt,

dat ook. de in dit tafeltje medegedeelde uitkoms-

ten TOD onregelmatig zijn , dat men dezelve be-

zwaarlijk tot grond van eenige berekening kan

leggen. Bij 3° en 4^,3 zoude de metamorphose

denzelfden tijd behoeven ; bij 4°,3 is dezelve ruim

dubbel zoo langzaam , als bij 8'',2 , terwijl zij

bij 10",2 bijna even spoedig geschiedt als bij

14^,2 , schoon in beide gevallen het verschil in

graden nagenoeg gelijk is. Een gedeelte dezer

onregelmatigheid moet voorzeker daaraan geweten

worden , dat het tijdsbestek tusschen de voorlaat-

ste en laatste waarneming te lang was , zoodat

het eigenlijke oogenblik der volledige metamor-

phose daardoor zeer onzeker werd ; doch wij

hebben reeds gezien , dat een te dikwerf herhaald

onderzoek nog grootere aanleiding tot eene on-

juiste uitkomst geeft. Daar het mij derhalve

bleek, dal het onderzoek op deze wijze ingerigt

,

nimmer tot eenig bepaald resultaat konde lei-

den , besloot ik eenen geheel anderen weg in te

slaan.

Gedurende mijne waarnemingen had ik opge-

merkt , dat de metamorphose van het praecipilaal

in een onmiddelijk verband staat met een ander

verschijnsel , namelijk met het bezinken van het-

zelve. Hoe meer de vorming van de korrels toe-

neemt , des te meer zinkt hetzelve naar den bo-

dem en des te geringer wordt de plaats , die het-

zelve inneemt ; het gaat voort met zich zamen te

trekken tot op het oogenblik , dat alles in korrels
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veranderd is. Ware het dus mogelijk het juiste

oogenblik te kennen , waarop het praecipitaat op»

houdt zich zamen te trekken, dat is, waarop

hetzelve het kleinste volumen heeft aangenomen

,

dan wist men ook het tijdstip der voleindigde me-

tamorphose. Doch ook hier stootte ik op onover-

komelijke moeijelijkheden. Ten einde de zamen-

trekking duidelijker te kunnen waarnemen , gcr

Echiedde de vermenging in eene lange en naauwe

glazen buis, doch desniettegenstaande was het mij

volstrekt onmogelijk het oogenblik met juistheid te

bepalen, wanneer de zamentrekking van het prae-

cipilaat ophoudt , want deze geschiedt op het

laatst uiterst langzaam , en bovendien is de opper-

vlakte van het praecipitaat niet effen genoeg , om
met eenige zekerheid te beoordeelen , wanneer

hetzelve deszelfs kleinste volumen heeft ingenomen.

Ka eenige vergeefsche pogingen gaf ik ook deze

handelwijze op. Echter waren deze proeven niet

geheel onvruchtbaar geweest. Zij hadden mij

namelijk doen zien, dat de zamentrekking eeneu

zeer geregelden gang heeft, en dat derhalve, om

de wet Ie ontdekken , welke de warmte volgt bij

haren invloed op dit verschijnsel , het niet vol-

strekt noodzakelijk is het oogenblik af te wach-

ten , waarop de zamentrekking , dat is de meta-

morphose , haar einde heeft bereikt , maar dat men

even goed waarnemingen , die gedaan zijn op een

vroeger tijdstip, dat 'met meer juistheid bepaald

wor.len kan , hiertoe kan doen strekken.

Van dit beginsel uitguaude bezigde ik den vol-
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genden toestel , PI. II. fig. I , (f f!er grootte). Op

een voetstukje a h, Iietwelk door schroeven wa-

terpas kan gesteld worden, is een vertikaal plakje

c d bevestigd , waaraan zich de koperen ringen

gg gg g g bevinden, Door deze kunnen de van

onderen gesloten glazen buizen e f ef ef zonder

schuren op en neder worden bewogen, en in eene

loodregte rigting op het voetstukje steunen. Deze

buizen hebben eeue lengte van 26 centimeters , en

lijn van binnen 8 millim. wijd. Op derzelver be-

nedenste gedeelte is eene verdeeling aangebragt.

De graden dezer — op de gewone wijze door

middel van kwikzilver uitgevoerde — verdeeling

zijn van eene willekeurige grootte; ik bediende

mij van een maalbuisje , dat geheel gevuld 0,5

gramm. water bevatten , zoo dat dus de tusschea-

ruimten overeenkomen met ~ kubiek centimeter.

Bij het gebruik nu was mijne eerste zorg , dal

de oplossingen zoowel als de geheele toestel de

temperatuur bezaten van het vertrek , waarin de

proef geschieden zoude. Daarop werden de bui-

zen uit de ringen genomen, en achtereenvolgens,

tot aan het teeken k gevuld met de oplossing van

chloruretuni calcii. Ten einde hierbij de warm«

te der hand geen storenden invloed zoude uit-

oefenen , werden de buizen vastgehouden aan de

kurken ringen h h h. Daarop werd de kortere

buis k l tot aan 7i gevuld met de oplossing van

curhonas potassae , en deze vervolgens , — tel-

kens zoo veel mogelijk met dezelfde mate van

snelheid , — gegoten bij de chlorcalaiam - op-
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lossing , de opening der buis eƒ dan gesloten

met een kutlcje, en nu de geheele buis omge-

keerd , waarbij zich de oplossingen vermengen

«1 het vocht troebel wordt. Van de steeds ge-

lijke snelheid , die bij deze beweging wordt in

acht genomen , hangt grootendeels , zoo niet ge-

heel , de gelijkmatigheid inde uitkomsten af; reeds

een zeer gering verschil , of men bij voorbeeld de

buis gedurende de overvloeijing van het vocht in

eenen loodregten of daarvan eenigzins afwij kenden

itand houdt, is van zeer merkbaren invloed. Dit

nu met de hand altijd zoo volmaakt op dezelfde

mjs te doen is onmogelijk, zoodat het eene we-'

zenlijke verbetering van den toestel zoude zijn
,

indien deze omkeering op eene werktuigelijke wijze

verrigt werd (1). Zooveel mogelijk heb ik hier

door naauwkeurigheid aan dit gebrek zoeken te

gemoet te komen , doch ik schrijf nog een groot

gedeelte van de onregelmatigheid in de uitkomr

sten aan deze oorzaak toe.

Nadat dan aldus in de eerste buis de vermen-

ging geschied is , wordt de tijd opgeteekend , de

buis met zoo weinig beweging als mogelijk is , in

de ringen gg op het voetstukje geschoven , en in

de opening een thermometer j' geplaatst, welks bol

even onder de oppervlakte van het vocht komt.

Met de beide andere buizen wordt eveneens als

met de eerste gehandeld.

(1) Aan het einde van d!t opstel zal ik eenen daar

toe slrekkeodeu voorslag raededeeten.



Nu moet op twee zaken aclit worden gegeven

;

vooreerst op den gansf der temperatuur ; al naar

mate de proefneming korter of langer duurde,

teekende ik dezelve 6 tot 12-maal aan , de ver-

deeüng der schalen veroorloofde mij dezelve tot

Op 0°,1 graad na te bepalen, en uit de gezamen-

lijke aanteekeningen werd de gemiddelde tempe-

ratuur tot op het naast 0,1 berekend.

Ten tweede moet gelet worden op het bezin-

ken van het praecipitaat. Allengs wordt het melk-

achtige vocht vlokkig , er ontstaan heldere lus-

schenruimlen , en eenige vlokken beginnen te zin-

ken , welke weldra door de overige gevolgd wor-

deo. Sonmwijlen gebeurt het, dat reeds een aan-

merkelijk gedeelte bezonken is , terwijl een ander

gedeelte boven in de buis blijft hangen, In zulk

een geval is de proef als mislukt te beschouwen,

want daar dit laatste nu eerst iaier volgt, is de

geregelde zaraentrekking der geheele massa niet

meer waar te nemen.

In de volgende tafels bevat de eerste kolom de

gemiddelde warmtegraden. In de overigen is de

tijd in minuten opgeteekend , welke vereischt werd

om de bovenste oppervlakte van het praecipitaat

de op de buis geplaatste verdeelingen 10, 9, 8

enz, te doen bereiken.

Toen ik deze waarnemingen aanving, gebruikte

ik dezelfde oplossingen , welke ik rpeds vroeger

had aangewend (bl. 241). Doch het bezinken van

het praecipitaat vorderde eenen zeer geruimqn

tijd, gelijk men uit tafel 1 ïie» l<au, en ik be-
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sloot meer verdunde oplossingen aan te wenden

,

waarin de metamorphose , zoo als ik in het vorige

opstel reeds heb aangetoond {bl. 164) spoediger

volgt. Zoo ontstonden de waarnemingen , die in

tafel II en III, en eindelijk die, welke in tafel

IV zijn opgeteekend. Deze laatste zija verreweg

de talrijkste en zijn dan ook tot grondslag der

gemaakte berekeningen gelegd.
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Tab. I.

9 gram eener oplossing van 1 deel cklorcalcium

in 20 deeien water, en 7,95 gram eener op-

lossing van 1 deel carb. polassae in 17,55

deeien water. Ue buizen werden bij de

vermenging tweemaal gekeerd.

Gemidd.
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Tae. II.

9 gram eener oplossing van 1 deel chforr.alcium

in 40 deelen water, en 7,95 gram eener oplos-

sing van I deel carh. potassae in 35 , 1 dee-

len water. De buizen tweemaal gekeerd.

Gemidd'

temper. 10

0°

0=

0°

0°

0°

2°,8

2°,8

2'\8

3°,9
4°

4",!

6^9
7°

7°

9°,5
9'',9

10^4
12",3

12^4
12".5

l4^5
14=,8

14^8
15"

15 .2

15",2

15^2
16'

17'

17'.l

136

122

124

124

113

70
96
Öl
79i
65^

m\
50i

49
4Ci

30f
26
29

19;

193

137
124

12fi

127

115

72

96^
91|
80
66i

08
5li

50
/~

so!,

26|

29i
19?
20'

19=

•5i

'5J
lói
I4v

17i

i4
I:H!

I2ii
10^1

il2 I

138
126

120

129

118
73!
97i

921
801

981

'm
81

89f

69 |70^

52i53f

140

1-9
131

132

121

52
481

31

26 1

294
20

'

21 ti

20'

I5Ï 15|

53
49^

3ii
271
30j
20;

20i

2f)|

15|
151

I4J

17a
UI
\H
121

I0|

121

6
15?

•4
18

»4|

12i

loé

12i.

148

133
134

135

124

79
09
941-
82"
70i

71|
54
54
5üi,

155

139

140

I3S
128
81

100
96
83

72f
73f
55^

55f
51 1

31 f 32
28
301
21
21i

20,^

16

16i

15i
15

15

13|
'•^

II

121

28i

162
i4i

142

14!

132

85J
Ol

97i
85

57^
57
52i

32f
29

3li:i2
21^122
21*)-J2

21 2li
lfiï!l6i

16?

15j

16J
16ï

15i

!Sf 19ï

14 ll4J

I2jll3j

lijillE

13i;i3i

170

162
153

147

146
96

lOaf
991
8(5f

79

79f
59f
59f
54i

33
30
33

225

22i
22
17

171
17
16'

19?
16^

15

13|
12

14

o

o,

i
o

V
3

S

a

o
:^
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Tab. III.

9 gram eener oplossing van 1 deel chlorcalcium

in 80 deelen water , en 7,95 gram eener op-

lossing vaa 1 deel carbonas potassae in

70,2 deelen water. De buizen tweemaal

gekeerd.

Gemidd.

temper.

0°

0°

0°
0°

0°

0°

3°.

6

3°,7
4°

4°,4

4%6
4°,7

5°,3

5°,3

5°,6

8°,6
9°

9°,7

11°,1

11°,2

11°,2

12°,2

12°,2

12°,2

10
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Tab IV.

9 gram eener oplossing van I deel chlorcalcium

in 100 deelen water, en 7,95 gram eener op-

lossing van l deel carhonas potassae in

87,25 deelen water. De buizen werden

na de vulling éénmaal omgewend.

Gemidtl.
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Geinid.l.



235

Gcuiidd.
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Tolumen van hel praecipitaat is, zoodat de aan*

teekeningen , die gedaan zijn bij de I Ode verdee-

ling , minder naauwkeurig te achten zijn , dan die

bij de Ode , die bij de 9de minder dan die bij de 8ste

enzv. , derhalve de lijdsbepalingen in de laatste

kolom bevat , als diegene te beschouwen zijn

,

welke het meest, verdienen tot grondslag eener

berekening gelegd te worden.

Het zijn alleen de -waarnemingen in de vierde

tafel medegedeeld, welke ik in staat acht door hun-

ne talrijkheid het gebrekkige in de methode van

onderzoek eenigzins te vergoeden , en het is daar-

om , dat ik mijne volgende berekeningen eeniglijk

op deze gegrond heb. Eer ik dezelve evenwel

mededeel moet ik de Heeren Mathematici van be-

roep om een toegevend oordeel verzoeken , want

weinig ervarenheid in wiskunstige berekeningen

bezittende , is het ligt mogelijk , dat het door mij

verkregen eindresultaat op eenen korleren en be-

teren weg zoude hebben kunnen gevonden worden.

Reeds een oppervlakkige blik op de tafels doet

zien, dat er, in weerwil van de onregelmatigheid,

welke in de afzonderlijke Tiitkomslen wordt aan-

getroffen , toch eene zekere geregelde verhouding

bestaat lusschen de warmtegraden gedurende de

waarnemingen , en de tijden , welke vereischt

werden, om de zameulrekking een zeker punt

te doen bereiken. Het best valt dit in het oog,

door vergelijking der waarnemingen , waarbij de

temperatuur telkens ongeveer 5° verschilt. Zo»

tinden wij in de laatste tafel , dat de opper-
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vlakte van het praecipitaat de 2de verdeeling be-

reikt had.

bij O" na 75 minut. bij 9',7 na 18^ minut.

» 0^ » 74 » » 9°,7 » 19^ »

» 0° » 71 » » 10° » 21 »

» 0° » 671 » » 10° » 19J »

» Qï » 66 » n 10°,2 » 17^ »

» 0° » 65 » » 10°,4 » 19 »

» 4^5 » 42^ » » 14°,7 » lOi 1)

» 5°,5 » 35 » » 15°,2 » 9^ »

» 5°,6 » 34f » » 15°,7 » 8f »

Men ziet hieruit , dat bij eene vermeerdering

der temperatuur met 5^^ het aantal minuten ten

naasteubij de helft, bij een verschil van 10^ om-
streeks ^, en, beloopt hetzelve 15°, genoegzaam

J btdraagt.

Deze ruwe uitkomst toont duidelijk aan , dat

hier twee progressiën beslaan , waarvan die dep

warmtegraden eene arilhmelische , die der tijden

eene geometrische is , en dat , indien de rede der

ariliimetiïche reeks 5 is, die der geometrische om-

streeks 2 zal wezen , of voor iederen graad \/ 2.

Beide nemen toe in eene tegenovergestelde volg-

orde.

Ten einde nu de ware verhoudins te ontdek-

ken , waarin de beide reeksen tot elkander staan
,

. ji moet de rede der geometrische reeks gezocht wor>
den voor hot geval , dat de temperaturen in ge-

hecle graden toenemen. Daar echter de waarne-

KAT. TijDscua. D. X. St. 2en3. 17
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mingen geene Yolledige volgorde aanbieden , moe-

ten zij geinterpoleerd worden.

Met dit doel berekende ik eerst uit de waarge-

nomen warmtegraden een aantal arilhmetische ge-

middelden , en uit de daarmede overernkorastige

tijden de geometrische gemiddelden.

A. gemidd. uit 0°
;
0° ; 0°

; 0° ; 0° ;
0°

G 75; 74; 71; 67,5; 66; 65

A. gemidd uit 0°,4; 0^8 ....
G 80; 69 ....
A. gemidd. uit 0°,4: 0°,8 ....
G 80; 67 ....
A. gemidd. uit 0°,8; F,2 ....
G 69; 64 ... .

A. gemidd. uit 0°,8; r,2 . . . .

G 67; 64 ....
A. gemidd. uit 1°,2; 1°,4 . . . .

G 70; 64 ... .

A. gemidd. uit 2^3; 2°,5 ; 2°,5 ; 2°,9

G 68; 71; 66,5; 54,5

A. gemidd. uit 2°,5; 2''.9 ....
G 66,5; 54 5 ....
A. gem. uit 3° ; 3°; 3M; 3°, 1 ; 3°,2; 3°,3; 3°,4

G 66; 52; 60,5; 54,5; 54; 52; 55;;

A. gemidd. uit 3°,9 ; 3°.9 ; 3°,9 . .

G 44,5; 42,5; 46.5 . .

A. gemidd. uit 4°; 4°,l; 4^4; 4°,4; 4^5

G 48; 38,5; 39,6; 40; 42,5

A. gemidd. uit 4°,5
;
5°,5

G 42,5; 33

= 0°

= 69,64 min.

=r0°,6

= 74,47 min.

= 0°,6

= 73,213 min.

= 1°

= 66,453 min.

= 1°

= 65,483 min.

= 1°,3

= 66.932 min.

=2°,55

= 65,009 min.

= 2°, 7

= 6 1,026 min.

= 3 ,212

= 57,695 min.

= 3^9

= 44,468 min.

= 4^28

= 41,587 min,

=5°
= 38.551 min.
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A. gemidd. uit 6^6^2;6^3;6°,7•,6°,8i6^8 =6V7
G 31,5; 33; 37,5530,5; 31,5; 30;15=32,272min.

A. gemidd. uit 6=,8 ; 7^2 =7°

G 30, 15 ; 30 = 30,0075 ra.

A. gemidd. uit 7°,2; 7°,4; 7°,4 =:7°,33

G 30; 28,5; 31,5 :=29,97min.

A. gemidd. uit 7°,5; 7°,5; 7<',5 . . . .=7°,5

G 30,75; 27; 26,5 =28,126min.

A. gem. uit 8°,5 ; 8^6 ; 8°,7 ; 8',7 ; 8',7; 8'',9 ; 8°,9= 8°,7

G 27;24,5; 27;24,5;23,5; 22;21,3= 24,173min.

A. gemidd. uit 8°,9; 8°,9 =8^^
G 22; 21,3 =21,662min.

A. gemidd. uit 9°; 9'',1 ; 9°,5 ; 9°,7 ; 9°,7 =9°,4

G, . . . .23; 23; 18,3; 18,25; 19,25 :^2Ü,24G min.

A. gemidd. uit 10° ; 10° =10°
G 21; 19,5 =20,236min.

A. gemidd. uit I0°,2 ; 10°,4; 10°,6 .... =: 10°4

G 17,3; 19 ; 18 . . . .=I8,007min.

A.g.u.ll°,2;ll°,2;ll°,4;ll°,4;ll°,5;ll°,7;ll°,6=ll°,43

G. ..16,25; 16; 15; 18,5; 15 ; 15,3; 16,75= 16,073 min.

\. gemidd. uit 11°,2; 11°,2 =1I»,2

G 16,25; 16 =16,125min.

\. gemidd. uit 12'';li°,2 =12M
p. . . . . 14,17; 14,17 =14,17 min.

^. gemidd. uit 12°,2;13",2 =12°,7

3 14,17; 11,75 =12,903min.

K. gemidd. uit 13°,2 ; 13° ,5 ; 13°,6 ; 13°,7 ; 13°,8= 13°,56

a 11.75;11.66; 12,5; 12,66; 10,25= 11,73 min.

i. gemidd. uit 13°,6; 13°,8 =13°,7

|ï. . . . . 12,5; 10,23 =ll,442min.

17*
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A. gemidd. uit 13°,5 ; 13°,6; IS°,7

G 11,66; 12,5; 12,66

A. gemidd. uit 14°,1; 14M ; 14°,4;

G 9,66; 9,33; 10,33;

A. gemidd. uit 15°,2; 15°,7 . . •

G 9,75; 8,5 ... .

A. gemidd. uit 15^2; 15^7; 16°,2

G 9,75; 8,5; 8 .

A. gemidd. uit 16" ; 16«,1 ; 16^2 .

G 8,83; 8,5; 8 . .

A. gemidd. uit 16°,I ; 16°,2 . . .

G 8,5; 8 ... .

14\7

10,25

= 130,6

= 12,267 min.

= 14°,3i

= 9,8S min.

= 15°,45

= 9,104miBi

= 15°,7

= 8,72 miBi.

= 16°

=z 8,44 min,

= 16M5 .;

= 8,246 mioj

Onder de dus gevonden gemiddelden der warm-

tegraden bevinden er zich eenigen, die juist ge-

heele graden zijn , of met anderen eenen geheelen

graad verschillen. Ik heb mtj van dezen bediend

,

om voorloopig bij benadering de rede der plaats

hebbende progressie te berekenen, ten einde met

derzelver behulp de tijden voor tiende gedeelten

van graden te inlerpoleren , of, hetgeen op het-

zelfde uitkomt , de tijden te berekenen , die aan

eene reeks van geheele warmtegraden beantwoor-

den.

Het verschil van 5» en 1°= 4°, derhalv. ^ ^^-^^ - 1,1465

/fi5,483_,
,41,» » » » » »

38,55

R 7° en 1° = 6» » I/?M:"-- 1,I4I./eni— o, " r
30,0075

» 10° en 1° = 9°, y>

66,453

20,236
1,1391
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Het verschil van 16° en 1° = 15°, derhalv-Z^'-g'^ ;^ 1,1475

. » ». 16" en 7°= 9=, » ^?Mp= 1,1524

» » ). 16° en 10» =6°, » |/ ?°i?!i = 1,156»

» » » 15°,7en8°,7= 7°, » ^^=1,1606

Geonaelr. gemiddelde =3 1,1473

Hieruit vindt men dat de rede voor ieder 0°,1

bedraagt ^1,1473 = 1,0138.

d. i. voor 0°,2 de 2^' magt van 1,0138 = 1,0279

»
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r- 69,640^

Qo' 74,467 X 1 ,0800 = 80,871 geom. gem.= 76,473 min.

(.73,213 X 1,0880= 79,409

J

166.932 X 1,0421= 69,750
j

74.467
=70,3951

1,0563 I

= 68,4531

r65,009x 1,0711 =6^,63n

20 J6l,026x 1,1010= 67,1901 „ „ =65,795 »

30)57,6 5 X 1,01 38= 58,49 il » , =55,230 «

j44,468 X 1,1317= 50,32-1

(51,117x1,0565= 54,005]

!41,587x 1,0421 =43 368,

ijig =43,8;« •' » =44.197 »

42,5 X 1,0711=45,522^

rS5 xl,071I=37.520-|

5"! 34,33 X 1,086 =37,282 1 '' » =37,780 »

L 38,551 J

6°y
34 33 = 32,496?
1,0565 >

32,272 X 1,0711=34,586^

» » =33,525 »

r29,97 X 1,0421= 31, 332-j

7°| 28,126 X 1,0711=30,152 i » » =30,492 »

L 30,008J
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S-: =2«.H
^124,173 X I.IOIO = 26.615 S*^"""- «'•"• =25.282 min.

Ul,662x 1,1317 = 24,515)

^ 21,662 ^
9") röïss —21,368/

,^ ^^ =21,379 »

1 20,246 X 1,0565= 21 ,390 S

IQo f 1 8,007 X 1,0565= 19,024
|

[ 20,236 J

f 16,075 X 1,0565= 16,983 )

(16,125x1,0279= 16,635]

jg.f 14,17 X 1,01 38= 14,366]

112,903x1,1010=14,206]

rll,73 X 1,0860= 12,739-)

13°' 12,267 X 1,0830=13.322

Lll,442x 1,1010= 12,598J

14o[ Tm ='0-983?

l 9,88 x 1,0421= 10,305 i

» =19,621 »

» =16,808 »

» =14,271 »

» =12,883 »

» =10,639 »

,^ f 9,104x1,0711= 9,7511 ^ ^„^

^^18,72x1.1010= 9,601 j " *
=''''' "

p 8,5 X 1,0138= 8,617-,

16°) 8 X 1.0279= 8,223' » » = 8.553 »

L 8,830j

Op deze wijze zoo na mogelijk de gemiddelde

tijden berekend hebbende, die het piaecipitaat

zoude noodig geliad hebben om zich tot op het

aaugcuumeu pniit zamcn te trekken , indien alle
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de waarnemingen bij geheele graden verrigl wa-

ren , werd vervolgens door hunne onderlinge ver-

gelijking de gemiddelde rede gezocht , welke tus-

schen dezelve bestond.

Het verschil tusschen 16° en 0°= 16°, derh. ^ ?^'"^= 1,1467
8,553

» » » 14° » 0°= 14° » //i^"= 1,1513

» » » 10°» 0°= 10° » ^°^|^ = 1,1467

,» » » 7° » 0°= 7° » 1^^^,= 1,1406
' 30,492

» » » 5° » 0°= 5° » ^^'*g-z= 1,1509

» » » 16?» 1<'=15° » 1/ ^1:4^= 1,1493

» » » 13°» 1°= 12° » pft^f,= ï,l50l

» » » 11° » 1° = 10° » /°^^-- = l,1516
'^

16,808

» » » 6°» 1»= 5° « 1'^^^= 1,1552
33,ó25

» » » 15°» 2°= 13° » 1/5^= 1,1589

,» » » 10°» 2°= 8° » ^^-''-^^=1,1633
19,621

» » » 16°» 3°= 13° » ^'?|i|i= 1.1543
OyDOO

» »< » 14°» 3°= 11° » // ^^33= 1, 1612

8°» 3»= 5° » |/^^=1,1691
25,2S2

"

16° » 4°= 12° » /^°^^= 1,1466



HetverschillusschenlS» » 4°= 9' » y''-t2^= l,\m
12,883

» » » 9"^ » 4°= 5° » ^^^=1.1559

» » » 15°» 5° = 10» » f/.
^"'"^

-=1.1460
9,675

» » » 12°» 5°= 7" » ^ ^'^^-=1.1492
14,271

» » » 11°» 5°= 6° » A^^';!?- = 1.1445
16.808

» » » 8° » 5°= 3° » I/!L!L=r 1,1443
25 282

» » » 16» > 6' = 10=" » /'°i¥^= 1,1464
8,553

» » » 14°» 6°= 8° » ^^^^=: 1,1543'^
10,639

'

» » » 11°» 6°= 5° » l^^l^^ — IM81
16,808

» » y> 16°» 7°= 9° » ^?5i|£|= 1,1517

» » » 12°» 7°= 5° » ^?^= 1,1640

» a » 14°» 9°= 5° » /^ -^= 1,1498

S iq «Tl

» » » 15°» 10°= 5° » //ig=i = l,1519

» » » 16°» 11°= 5° » ^^i|g= 1,1447-

1» » » 16°» 13°= 3° » ^^11^=1, 1463

De geometrische gemiddelde van alle deze

afzoaderlijk berekeude reden is = 1,151273

log. 0,08117833.
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Noemen wij dit getal r , dan is

r* = 1,3254 r'° = 4,0906

r' = 1,5259 r" = 4,7094

»• = 1,7568 r" = 5,4218

7-s = 2,0225 r" = 6,2149

r« = 2,3285 r"» = 7,1861

r'' = 2,6807 r'^ = 8,2732

r» = 3,0862 r'^ = 9,5248

r» = 3,5531 r'' = 10,95^5

Wanneer -wij dan den bekenden tijd , waarbij

een praccipitaat zich zamenlrekt door m , en den

daarbij waargenomen warmlegraad door t aan-

duiden , dan volgt uit de bekende eigenschappen

der geometrische reeks , dat de tijd, die voor de

zamentrekking bij eenen hoogeren warmtegraad

/' gevorderd wordt ::= is, terwijl dezelve

voor eenen lageren warmtegraad t" gevonden

wordt door r'"—' m.

Met deze beide formulen laten zich dan onder-

scheidene reeksen berekenen
, welke allen in eene

meerdere of mindere male zullen overeenstemmen

met de tot de waarden vour geheele graden her-

leide gemiddelde uitkomsten der waarnemingen

(zie bl. 262). Vergelijken wij bij voorbeeld deze

met de reeks die verkregen wordt door het re-

sultaat der waarneming en der berekening bij O"

aan elkander gelijk te vooronderstellen.
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de buis nedervloeide , en tevens kleine stukjes ijs

met zich voerde , welk een en ander eene trilling

in het glas der buis moest veroorzaken , die te-,

rugwerkende op het in dezelve bevatte voclit , de

metamorphose van het praecipitaat noodzakelijk

verhaastte.

Grootere overeenkomst mag men dus verwach-

ten, indien men van eenig ander punt uitgaande,

b. v. de gemiddelde bij 10° benoodigde tijd, de

uitkomsten der waarneming en berekening neven»

elkander stelt.
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Zien wij thans in hoe verre de verkregen re-

sultaten ook op andere gevallen toepasselijk zijn.

In de eerste plaats komen hier in aanmerking de

waarnemingen, welker uilkomsten in de 1ste,

2de en 3de der reeds medegedeelde tafels bevat

zijn (hl. 250—252). Het getal der waarnemingen

is te gering om voor eene afzonderlijke berekening

tot grondslag gelegd te worden , doch bovendien

zullen wij door de in de laatste kolom opgetee-

kende tijden te vergelijken met die, welke de be-

rekening voor geheele graden geeft , indien men

vooronderstelt dat r hier dezelfde waarde bezit

,

als in hel vorige geval , kunnen opmerken , dat de

overeenkomst groot genoeg is , om deze vooron-

derstelling als waarschijnlijk gegrond te doen be-

schouwen. Het punt , waarvan de rekening aan-

gevangen is , is voor alle drie gevallen , de gemid-

delde tijd bij 0°.

Gemidd.
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Gemidd.
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wordt aangelroffen Inderdaad herkent men hier

slechts zeer onduidelijk de sporen eener geometri-

sche reeks. ' De reden dezer weinige gelijkvormig-

heid is echter niet moeijelijk te vinden. Daar,

zoo als wij gezien hebben , tot het verkrijgen van

gelijkmatige en onderling vergelijkbare uitkomsten

,

het een onontbeerlijk vereischte is, dat de oplos-

singen telkens op volkomen gelijke wijze met el-

kander vermengd worden , zoo moeten geconcen-

treerde oplossingen, waarin het praecipilaat nog

meer den vliezigen vorm uadert , in dit opzigl

het ligsl aanleiding tot onjuiste uitkomsten geven,

doch daarenboven moesten hier do buizen twee-

maal worden omgekeerd, daar anders de vennen-

ging niet geheel plaats had , en dezelfde oorzaak

,

van fouten , die ik reeds vroeger aangewezen heb

,

oefende hier derhalven eene dubbele werking.

Bij de waarnemingen in T. II en III , werden

de buizen mede tweemaal omgekeerd , doch hier

waren de oplossingen reeds meer verdund, het

praecipitaat dien ten gevolge meer vlokkig, en

kon de vermenging dan ook gelijkvormiger plaats

hebben. Wij zullen dan ook zien dat de uitkom-

sten der waarneming reeds beter overeenstemmen

met die der berekening.
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Gemidd.
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Geniidd.
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Gemidd.
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medegedeelde vergelijkende tafeltjes, dat men het

als hoogstwaarschijnlijk kan aanmerken, dat de

zamentrekkingscoëfficient hier dezelfde is , als die

welke uit de waarnemingen van T. IV is afgeleid.

Inderdaad zijn de verschillen nergens zoo groot

,

of zij kunnen aan de fouten , die dit onderzoek

onvermijdelijk vergezellen , worden toegeschreven.

Het was nu van belang te onderzoeken of ook

andere praecipitaten , bij derzelver zamentrekken ,

dezelfde wetten volgen. Ik betreur het, dat ik,

in dit opzigt , slechts weinig kan mededeelen, maar

dit weinige , hoe onvolledig het dan ook zij , moge

hier nog eene plaats vinden.

Het eerst bepaalde ik mij bij een praecipitaat

Tan koolstofzuren kalk , dat op eene andere wijze

vervaardigd was , dan de vroeger aangewende

,

te weten : de buizen werden tot aan het teeken h

gevuld met eene oplossing van nitras calcis in

67,8 deelen water , en hierbij , door middel van

het maatbuisje eene oplossing van carbonas sodae

in 41,5 deelen water gevoegd, in hoeveelheid ge-

lijk staande met de vroeger gebezigde potasch-

oplossing. Het getal waarnemingen met deze op-

lossingen in het Werk gesteld iS slechts gering,

doch voldoende ter overtuiging dat r hier dezelf-

de waarde als vroeger bezit. Het punt , waarvan

de berekende reeks is uitgegaan , is de gemiddel-

den bij 4^7 waargenomen tijden, zijnde 38,6

min., hetwelk voor 4^ geeft: 38,5 + 1,101 =
42,4 min. Ik zal hier alleen de cijfers der laat<

ste kolom mededeelen.

18°
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Gemidd.
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Tab. V.

Bij 1 6 gram eener oplossing van sulphas deul-

oxydi citpri in 120deelen water, 2 gram,

vooraf met 39 deelen water verdunde,

ammonia liquida {'). De buizen

werden viermaal gekeerd.

Gemidd,
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Gcinidd,
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Gemidcl.

It;iii|»cr.

15^1
15 .2

15°,7

15".8

18=,2

18 ,2

18°,5

ia',5

I9°,6
19°,6
20°

20°,4
22°

22°

22°, l

23°, 1

23°,3

s
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de tijdwaarden, alleen tol de arilhmetische ge-

middelden bepaald heb.

10°,37
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van (Icii koolslol'zuren kalk , als voor die van het

koperoxyiiliydiaat geldig is, hoogsl waarschijnlijk

te maken , vooral omdat de verschillen tusschen

de vvaargenooiene en de berekende tijden dan eens

negatief en dan eens positief zijn. In ieder geval

volgt hieruit ontegenzeggelijk , dat de waarde van

r slechts zeer weinig grooter of geringer kan zijn,

dan in de berekening is waargenomen. Met stel-

lige zekerheid zoude dit echter slechts dan blij-

ken, indien de uilkomsten van een toereikend

aantal waarnemingen aan eene even uitvoerige

berekening onderworpen werden , als die , welke

in 6°, 4 bevat zijn.

Indien dan de invloed der warmte op de me-

tamorphose der praecipitaten van twee zoo zeer

van elkander onderscheiden zelfstandigheden , als

de koolstofzure kalk en het koperoxydhydraat

,

dezelfde wetten volgt , dan schijnt de gissing niet

gewaagd , dat deze wet welligt van algemeene

toepassing op alie gepraecipiteerde sloffen is.

Om de al of niet gegrondheid dezer gissing aan

te Iconen , is eene uitgebreide reeks van nasporin-

gen noodig, welker uitvoering ik tot gelegener

tijd moet uilslellen. Mogt ik echter mij weder

met dit onderzoek bezig gehouden , dan zoude ik

eenige wijzigingen in den beschreven toestel en

de methode van waarneming aanbrengen, welke

naar mijne meening, met besparing van tijd, dit

onderzoek naauwkeuriger zoude maken. Zij zou-

den beslaan in de volgende :

In de plaats der bescluevcn van ouderen geslo-
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ten buizen , zoude ik mij bedienen van buizen

,

die ongeveer driemaal langer en tweemaal wijder,

dan de gebruikte , aan beide uileinden open , en

daar ter plaatse van goed sluitende ingeslepen

stoppen voorzien zijn. Een of meer van deze

buizen zouden ongeveer in derzelver midden met

een ring en daar aangeveegde as bevestigd zijn op

de vertikale plank , in dier voege , dat de geheele

buis in een vertikaal vlak kan rondbewogen wor-

den. Ten einde de omkeering der buis van zelf

te doen plaats hebben, moet het draaipunt iets

beneden het zwaartepunt der met de oplossingen

gevulde buis vallen, terwijl op het voetstukje eene

veer of iets dergelijks zoude moeten gevonden

worden , ^velke de buis belet zich om Ie keeren

gedurende de vulling. Op het langste gedeelte der

buis, van het draaipunt afgerekend, bevindt zich

de verdeeling. — Bij het gebruik wordt dan de

buis met de verdeeling bovenwaarls gesteld, daar-

op achtereenvolgens , door middel van twee pi-

petten de vereischle hoeveelheid der oplossingen

in dezelve gebragt , de stop er op geplaatst , en

de hinderpaal, welke de buis het bewegen belette,

weggenomen, deze keert zich derhalve om, 'en de

vochten vermengen zich. Wanneer men wijdere

buizen en zeer verdunde oplossingen gebruikt, dan

stel ik mij voor, dat zulk eene enkele omkeering

wel genoegzaam zijn zal , en daar op de gezegde

wijze de omkeering steeds met dezelfde snelheid

geschiedt , zoo is eene der belangrijkste aanleidin-

gen tol fouten daardoor wfg^'cuomcn. — Zoodra
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de buis zich omgekeerd heeft , wordt de stop van

het, nu, omlioog gerigle, uiteinde verwijderd en

hierin een thermometer geplaatst , welks bol slechts

even onder de oppervlakte van het vocht reikt.

Het ware voor de juiste bepaling der temperatuur

zeker doelmatiger, indien dezelve dieper in het

vocht reikte ; doch daardoor zoude in het praeci-

pitaat eene beweging veroorzaakt worden, welke,

niet altijd gelijk zijnde, volstrekt moet vermeden

worden. Evenwel is het naauwkeurig kennen van

den warmlegraad
,
gedurende de proef, hoogst noo-

dig , want het verschil van 0°,1 kan bij lagere

temperaturen reeds een versclii! van eenige minu-

ten in den tijd der zamentrekking ten gevolge

hebben. Hieraan is echter moeijelijk op eene an-

dere wijs te voldoen , dan door het getal der waar-

nemingen te verveelvoudigen ; doch daar het van

de praeoipitaten van koolstofzure kalk reeds ge-

bleken is , dat de tijden der zamentrekking eene

geometrische reeks volgen , zoo is het niet onwaar-,

schijnlijk, dat dit ook op andere praeoipitaten

toepasselijk is, en in alle gevallen kan men zich

hiervan spoedig overtuigen ; is dit zoo , dan is hel

ook volstrekt onnoodig, om bij alle dowarmtegra-

den , welke tusschen de grenzen der waarneming

liggen, een groot aantal proeven te nemen, maar

is de bepaling van twee , hoogstens drie punten

,

daartoe volkomen toereikend. Op deze wijze

wordt dit onderzoek dan minder omslagtig eu

lijdroovend , en worden tevens de uitkomsten ou-

getwijfeld juister.
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Eindelijk is er nog iels, hetwelk iii aanmerking

moet komen bij een vergelijkend onderzoek naar

den zameatrekkings-coëflicienl van verschillende

praecipitaten. Wanneer men het oog slaat op de

medegedeelde tafels , dan zal men zien , dat het

praecipitaat zich niet op volkomen dezelfde wijs

zamentrekt van het eerste oogenblik af, dat deze

zamentrekkiiig is gadegeslagen, dat is, wanneer

het de 10<le verdeeling had bereikt, tot op het

oogenblik, dat hiermede werd opgehouden, de-

wijl het geheel zameiigetrokken praecipitaat niet

of slechts weinig verder daalde. Hieruit volgt

,

dat , wanneer men alle de cijfers in de onderschei-

den kolommen bevat , tot grondslagen der bereke-

ning legde , men voor iedere kolom eene eenigzins

verschillende waarde van r zoude verkrijgen , en

wel zoo veel te geringer , hoe verder het praeci-

pitaat verwijderd is van deszelfs uiterste punt van

zamentrekking. Wanneer men dus uit de uitkom-

sten der laatste kolom de waarde van r berekent

,

dan is de verkregen slotsom slechts als een bena-

deringscijfer te beschouwen , dat voor de tijden

,

die tot de volledige zamentrekking vereischt wor-

den, iets hooger zoude moeten zijn. Bij het prae-

cipitaat van koolstofzure kalk is evenwel dit ver-

schil blijkbaar zoo gering , dat het ter naauwer-

nood waarneembaar is, want reeds in de eerste

kolom (10) zien wij de meermalen vermelde ver-

houding, dat voor iedere 5° de tijd der zamen-

trekking tot op dit punt vrij geregeld de helft

korter wordt ; doch meer iu het oog vallend is
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dit onderscheid bij liet praccipitaat van het koper-

oxydhydraat, en het zoude inderdaad een vrij

aanmerkelijk verschil opleveren of men de cijfers

in de eerste dan wel die in de laatste kolom aan

eene berekening onderwierp. Hieruit volgt dan ,

dat men bij eene vergelijking van den zamentrek-

kings-coëfficient van verschillende gepraecipileerde

stoffen, steeds ook de zamenlrekking in vroegere

tijdperken moet in aanmerking nemen, en dal,

zoo dezelve niet overeenstemt met de zamenlrek-

king gedurende het laatste tijdperk , men dau door

de berekening r des Ie geringer zal vinden , hoe

minder het praecipitaat van het punt der geheele

zamenlrekking verwijderd was.

Eer ik van dit onderwerp afstap, kan ik niet

nalaten de aandacht te vestigen op den schijnbaar

legenslrijdigen invloed der warmte. Men weet

,

dat deszelfs meest algemeene uitwerking op de

ligchamen, eene uitzetting van derzelver volume

is. Deze is het gevolg van de onderlinge verwij-

dering der kleinste deeltjes, welker aantrekkings-

kracht lol elkander afneemt , in gelijke male als

de temperatuur toeneemt. Daar nu bij de mcta-

morphose der praecipilalen daarentegen de mole-

culen tot elkander naderen , zich vereenigen , en

dat wel des Ie spoediger hoe hooger de wnrmle-

graad is , zoo schijnt het als of in hel eene geval

de moleculaire aantrekkingskracht door de warmte

verhoogd, in het andere geval verminderd wordt.

Ik noemde deze tegenstrijdigheid schijnbaar , en

inderdaad , dat is zij ongetwijfeld , want nimmer
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is fle natuur met zich zelve in strijd , al vertoonde

zij zich als zoodanig , omdat onze beperkte ken-

nis ons niet veroorlooft overal de harmonie in het

groote geheel te erkennen.

Hoewel ik mij niet vermeet op eene nilezins

voldoende wijze de bedoelde tegenstrijdigheid te

verklaren, zoo zijn er echter eenige bij de me-

tamorphose plaats hebbende omstandigheden, wel-

ke hier misscliien eenig licht zullen verschaffen.

Vooreerst , weet men dat een vocht des te

vloeibaarder, des te bewegelijker wordt, hoe

hooger deszelfs temperatuur stijgt. Om tot elkan-

der te naderen moeten de moleculen den weder-

stand overwinnen van het vocht , dat hen om-

geeft , en deze zal dus des te geringer zijn, hoe

warmer, dat is, hoe bewegelijker dit vocht is.

Maar ten tweede, de raetamorphose der praecipi-

laten bepaalt zich niet enkel tot de onderlinge

aantrekking der moleculen en derzelver praecipi-

talie; zij beslaat bovendien uit eene afscheiding

der vaste stof uit den vliesvormio;cn toestand
,

waarin zij nog met eene aanmerkelijke hoeveelheid

water verbonden is (zie het vorig opstel). Deze

afscheiding heeft van het begin tot hel einde der

metamorphose plaats , zoodat op hetzelfde oogen-

blik, waarop de laatste vliezige deelen, die de

moleculen in middelijk verband houden , verdwe-

nen zijn , de metamorphose deszelfs eindpaal be-

reikt heeft. Niet onwaarschijnlijk komt het mij

voor, dal de invloed der warmte zich eigenlijk

bepaalt tot het bevorderen dier afscheiding, en
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tot de spoedigere vereeniging der moleculen tol

korrels bij eene hoogere temperatuur slechts als

het verwijderd gevolg hiervan moet worden aan-

gemerkt. — De waarheid dezer gissing kan be-

proefd worden. Er zijn namelijk eenige geprae-

cipiteerde stoffen, de zwavel bij voorbeeld ,
-wel-

ke zich dadelijk als geheel op zich zelve staande

,

zich nog bewegende moleculen vertoonen , die

zich later onderhng tot korrels vereenigen. Deze

praecipitaten behoeven derhalven den tusschentoe-

stand van den vliezigen vorm ter afscheiding der

moleculen niet. Is derhalve het geuitte vermoe-

den gegrond, dan moet de invloed der warmte

op de moleculaire praecipitaten eene andere wet

volgen , dan op de oorspronkelijke vliesvorming.

Een nader onderzoek moge dit , voor de theone

van den invloed der warmte op de ligchamen , niet

onbelangrijke punt , beslissen.

Maart J843.



MIDDEL OM MIKROSKOPISCHE TOORT\ERPEN

TE BEWiKES ;

Dooa

DENZELFDEN.

Met de volgende korte mededeeling vertrouw ik

aan hen , die zich met de mikroskopische onder-

zoekingen bezig houden, gcene ondienst te doen.

De gewone , en voor zoo ver ik weet , tot

nog toe eeaige wijs, om mikroskopische voor-

werpen te bewaren, bestond in dezelve te droo-

geu. Sommige , zoo als de schubben van visschen ,

de vleugelschubbeljes der vlinders enz. zijn reeds

uit derzelver aard droog genoeg , om in hunnen

oorspronkelijken toestand te blijven , andere ,

b. V. vele kleine insekten en derzelver deelen, vleu-

gels, sprieten, luchtvaten , ook de bloedschijfjes,

zelfs sommige infusoria wederstaan de drooging

goed" genoeg, om door dezelve geene belangrijke

verandering te ondergaan. Veel grooter is echter

het aantal mikroskopische voorwerpen , welke

door drooging geheel onkenbaar worden.

Hiertoe behooren , ia de eerste plaats
,
genoegzaam

alle phytotomische praeparaten, tot welker bewa-

ring ik mij nu sedert bijna anderhalfjaar van een

allereenvoudigst middel bedien , dat zoo volkomen

aan het oogmerk voldoet , dat ik mij overtuigd

KAT. TtjDscHn.D. X. St.2en3. 19
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houde, dat men met hetzelve even goed eene ver-

zameling van phytotomische praeparaten , kaa

aanleggen , als een museum van op liquor be-

waarde anatomische voorwerpen. Dit middel is

eene oplossing van chloruretum calcii , welke

stof eensdeels het bederf tegengaat, en anderen-

deels , door haar hygroscopisch vermogen, de voor-

Werpen aanhoudend vochtig houdt. Eén deel

chloruretum calcii op 4 deelen water is mij toe-

geschenen de meest geschikte verhouding te zijn.

Ik gebruik hetzelve in alle die gevallen, waar

men anders water ter bevochtiging aanwendt.

Mijne verzameling bedraagt ruim 300 praepara-

ten. Van dezen is meer dan i ruim een jaar

oud , en echter zijn de teedcrste plantenweefsels

zóó volkomen bewaard gebleven , dat er geen hel

minste onderscheid tusschen den verschen toestand

en dien , waarin zij zich nu bevinden , te zien is.

Het zich pas gevormd hebbende celweefsel, de

cytoblasten , de chlorophylkorrels , alles herkent

men nog even duidelijk als op het oogenblik , toen

het praeparaat voor de eerste maal onderzocht

werd. Alleen de amylum-korrels worden door de

oplossing somwijlen aangetast en verdwijnen in

eenige gevallen dadelijk geheel , zoo als die der

Palmen ; daarentegen zie ik de amylumcellen van

Rhipsalis ^randijlora nog even duidelijk met

korrels gevuld als zestien maanden geleden. Ook

de dikwandige cellen van het hoornachtige albu-

men van sommige Monocotyledones verdragen deiï

invloed van de c/^/o»•ca/c^«»»-oplotsing niet , maar
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worden daardoor verwoest. Dit zijn echter de

eenige gevallen, welke mij zijn voorgekomen, dat

plantaardige deelen door hare werking leden.

Minder- kan ik mededeelen omtrent de geschikt-

heid van dit middel tot het bewaren van dierlijke

mikroskopische praeparaten. Waarschijnlijk zal

de toepassing , in dit opzigt , beperkter zijn. Dat

echter die deelen , welke tot het vezelige weefsel

behooren , zooals de pezen , de vezelige rokken

der slagaders, de spieren, op deze wijze zeer goed

bewaard blijven , daarvan heeft mij eene halfjarigé

ondervinding overtuigd ; zelfs de fijne spierbundels

der insekten hebben derzelver oorspronkelijkeu

vorm behouden. Daarentegen betwijfel ik zfeer

of het voor de leedere zenuwhuizen aanwendbaar

zij. Voor de bewaring van infusoriën schijnt het

ook niet gepast te wezen. Althans eenige Bacil-

larieën en Oscillatoriën werden , binnen weinige

minuten, als het ware er door opgelost en ver-

dwenen weldra geheel.

Maart J8i3.

10»



NASCHRIFT.

In de Flora van dit jaar N°. 9 , p. 151 {over-

genomen uit üebers. cl. Arb. u. Verhand. d.

schles. Geselsch. f, vaterl. Kultur im Jahre

1841 , S. 87) , en in de Bofanïsche Zeilun^ ,

9 Juni 1843. p. 400 (overgenomen uit Dr. F. Si-

mons, Beitrage %ur phys. und pathol. Chemie

und Mikroskopie, T. I. p. 128), worden beriglen

medegedeeld omtrent eene handelwijze van Dr.

OscuATz ter bewaring van mikroskopische prae-

paralen. — Volgens het eerste der genoemde be-

riglen worden de praeparaten in water of andere

gepaste vochten, van welke bepaaldelijk olie en

verdunde alkohol genoemd worden, tusschenlwee

glasplaatjes besloten , welker randen men bestrijkt

met een kopalvernis, dat met loodwit vermengd

is. Dit dient om het verdampen van het vocht te

verhinderen. — In het tweede dezer berigten wordt

alleen yau eene suikeroplossing als bewaringsvocht

gewag gemaakt.
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Voorzeker verdient deze laatste ook, in bijna

alle gevallen , de voorkeur boven olie of alkohol

,

doch als algemeen bewaringsmiddel voor mikros-

kopische praeparaten moet de suikeroplossing on-

getwijfeld onderdoen voor die van chlorcalcium

,

welke het groole voordeel bezit van , ook zonder

hermetische afsluiting , de voorwerpen aanhoudend

ia eeoen vochtigen toestand te houden. Vele voor-

werpen toch kunnen de drukking tusschen glas-

plaatjes niet verdiagen, zonder dat hun weefsel

eene meerdere of mindere verandering ondergaat

,

en doorgaans is liet verkieselijk dezelve geheel

onbedekt te onderzoeken , of alleen bedekt met

een stukje glasvlies, verkregen door een glazen

buis voor de glasblazerslamp met eenige kracht

tol eenen groolen bol uit te blazen , welk vlies

zoo uitermate dun is , dat het genoegzaam geen

gewigl heeft , en zich om de voorwerpen plooit
,

zonder de minste drukking uit te oefenen. Wel

kan men, zooals onk Oscn^Tz gedaan heeft, tus-

schen de beide glazen plaatjes eene laag was

,

plantenmerg of papier brengen, om dezelve eenig-

zins van elkander verwijderd te houden, doch het

is geenzins gemakkelijk de juiste maat hierin te

IrefTen, en alle drukking te belellen. Het is waar,

dat men de voorwerpen onbedekt bewarende,

deze eerder door slof als anderzins kunnen ver-

oulreiuigd worden , doch de ondervinding heeft

mij geleerd, dat dit gevaar zeer gering is, indiea

men dezelve , tijdens zij niet gebruikt worden

op eene goed gesloten plaats houdt ; en heelt men
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voor de bedekking een stukje van hel genoemde

glasvlies gebruikt , dan kan het stof voorziglig met

een zachlharig penseeltje verwijderd worden. Ove-

rigens is het ligt mogelijk, dat, ofschoon ik aan

de o/iforca/cjMOT-oplossing in het algemeen de voor-

keur geef, echter ook in bijzondere gevallen an-

dere vochten en bepaaldelijk eene suikeroplossing

kunnen te pas komen ; hier kan alleen eene na-

dere ervaring beslissen.

JuUj , J8i3.



NADERE MEDEDEELING

OVER DB

JONGEN TAH ESOI BELOSE L.

Dooa

Paop, HORNSCHÜCH
te Greifswalde

,

AAB

J. VAB DER HOEVEN.

Mijn geachte vriend Prof. Horsschüch , die mpl

mij het vorige jaar de vergadering der Scandina-

vische Natuuronderzoekers te Stokholm bezocht

en van daar tot Kiel op de terugreis mijn reis.

genoot was , schreef mij in Maart van dit jaar

,

toen het vorige stuk van dit Tijdschrift reeds groo-

lendeeb was afgedrukt , dat in de tweede uitgave

Tan Yareell's Brilish Fishes , welke ik niet be-

zit , cene waarneming voorkomt, volgens welke

de kleine, door Prof. Bed.n bij Kiel ontdekte visch-

jes niet wel als de jongen van Esox BeloneVwa.-

nen beschouwd worden. (Zie mijn vroeger opstel

in dit Deel, bl. ï— 11). Daar hij mij aanbiedt

om van zijnen brief voor dit Tijdschrift gebruik

(e makcu , laat ik hier de vertaling van dat ge-
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dpelte deszelven volgen , hetwelk op dit onder-

werp belrekking heeft.

<, Na mijne terugkomst van onze reis zag ik ter-

etond in Yabrell's British Fishes, second èili-

tion , Londen 1841 na , om over de vischjes van

Behpï , ware het mogelijk , nadere opheldering te

erlangen. Ik vond hier Vol. I. p. 450 een aan

dezen gelijk visclije onder den naam van Hemi-

ramphus europaeus afgebeehl
, waarvan Yahkell

reeds in de eerste uitgave van zijn werk, volgens

een berigt daarover door J. Couch in zijne Fishes

of Corjiwall in de TransacHons of the Linvean

Society gegeven, melding had gemaakt. In Au-

gustus 1837 had de Heer Edward Clahrr in de

nabijheid van Felixtow , een dorp in Sufïolk lus-

schen Harwich en Oxford, myriaden van deze visch-

jes gezien, eenige daarvan gevangen en twee aan

Yarrbdl gezonden. Deze houdt ze voor jongea

Tan eene soort van Hemiramphus , waarvan hij

vooronderstelt dat de volwasgene dieren tot nog

toe aan de waarneming ontsnapt zijn ; hij maakt

de aanmerking dat de twee, hem gezondene exem-

jjlaren ie jong en te klein zijn om daarvan meer

naauwkeurige soortelijke kenmerken te ontwerpen

dan beschrijving van den Heer Coucn en de door

hem hier gegeven afteekening aan de hand geven.

De Heer Codch geeft de lengte zijner visschen als

van ongeveer een duim op. Clarke en Yarrell

geven de grootte hunner visschen niet op , maar

Ci,4SK.E zegt slechts dat een der gevangene exem»
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plaren dubbeld zoo groot is , als de aan Yarsell

gezondene , en de laatste vermeldt dat de afbeel-

ding is half as large again als de natuurlijke

grootte. Deze afbeelding heeft van de punt der

verlengde onderkaak tot aan de spits der staartvin

eene lengte van 2"9"' Rijnl. maat. Het gewig-

tigste echter is in de volgende plaats vervat , die

ik u daarom woordelijk mededeel. « The question

hanarded in the supplement , — Is this Fish

vuith its unequally developed yaws , the very

young state of our common Garjish (Belone

vulgaris?) — is now answered , that it is not

,

Mr. Geors;e Clarke , havin^ found the fry of

the Garfish so small as only to mensure one

inch , with hoth the yaws of equal lenglh , as

mentioned in the article of that species at

p. 433." Op deze aangehaalde plaats wordt ver-

meld , dat Clabkb in Junij 1839 drie zeer kleine,

naauwelijks een duim lange voorwerpen van Be-

lone vulgaris bij PortobeJIo gevangen heeft, bij

welke de boven- en onderkaak dat verschil in lengte

niet vertoonden.

Dien ten gevolge zouden aldus ook de vischjes

van Kiel geene jongen van Belone vulgaris zijn ,

maar tot eene soort van Hemiramphus behooren.

Nu ontstaat de vraag , of zij met de 'engelsche

soort, die ^akbell Heiniramphus europaeus

noemt , overeenkomen ? Op deze vraag moet ik

naar de afbeeldingen door u (1) en door Yakbell

(1) Ik liad aan den (leer Hornschuch reeds in Fe-
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gegeven te oordeelen , onkennend antwoorden,

verondersteld dat beide afleekeningen naauwkeu-

rig zijn Bij de afbeelding van Yarrei.l steekt

de onderkaak 6'" voor de bovenkaak uit , bij

uwe afbeelding slechts 3"' Rhijal. maat ; bij de

eerste ziet men twee , wel kleine , maar toch dui-

delijk afgescheidene buikvinnen , welke bij de

vischjes van- Kiel ontbreken , die tusschen de

aarsvin en de borsl vinnen eene fijne huidplooi

hebben , die door talrijke , slechts bij sterke ver-

grooting zigtbare , van hel ligchaam uitgaande stra-

len ondersteund wordt , en overigens aan den

kam der walersalamanders gelijk is. De staartvin

is bij de eerste afbeelding uitgesneden , bij de uwe

rond, terwijl Prof. Bkbn opgeeft, dat dezelve bij

grootere exemplaren afgeknot is. Ook de borst-

vinnen vertoonen eenig verschil, bij de afbeelding

van Yarrell zijn zij langer en lancetvormig

,

spits toeloopend, bij de uwe kleiner en scheef

afgesneden , ja ook de rug- en aarsvin stemmen

niet volkomen overeen , hoezeer derzelver plaats

en lengte gelijk zijn , want bij Yakrell is de

rugvin hooger , en neemt even als de aarsvin naar

achteren in hoogte immer meer af, bij uwe

afbeelding is de eerste meer gelijkmatig en de

aarsvin vertoont zich bijkans boogvormig. Even-

eens is de gedaante des ligchaams verschillend
j

bruai'Ij een afzonderlijken afdruk van het gemel-

de kleine opstel uil dit Tijdscbrift toegezonden.
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bij de engelsclie afbeelding is het ligchaam hel

dikst achter het oog , en wordt van daar lang-

zamerhand naar achteren toe altijd dunner; bij

uwe afbeelding valt de grootste diameter voor het

buikvinnige vlies en de rug vormt daarom eenen

,

hoewel zeer vlakken , naar achteren verlengden

boog. Ik moet daarom de Kielsche vischjes als

eene van Hemiramphus europaeus Yaerell on-

derscheidene soort aanzien , en wil voor dezelve

den naam van Hemiramphus balticus voorslaan.

Eindelijk geloof ik te mogen aannemen , dat deze

yischjes geene veel aanzienlijker grootte bereiken,

daar mij YaseeIjL's veronderstelling, dat zij in

volwassenen toestapd tot nu toe over 't hoofd

zijn gezien , veel onwaarschijnlijks schijnt te heb-

ben, waardoor ik weerhouden wordt haar aan

te nemen."

Bij deze opmerkingen van Prof. Horbschdch

wil ik alleen nog voegen , dat ik niet in allen

opzigte tevreden ben over de houtsneefigiiur , die

•n het Tijdschrift gegeven is, maar dat toch de

hoofdzaken , zooals het gemis van buikvinnen

,

de vliezige kam onder den buik , de ronde slaart-

vin enz. naauwkeurig zijn en van Yaerell's af-

afbeeldiug afwijken. Hoe groot deze diertjes

worden. Iaat ik onbeslist , maarzeker zijn de

door mij onderzochte dieren jongen , hoezeer ik

gaarne wil aannemen , dat de volwassene visch

wel kleiner kan blijven dan Belone vulga-

ris. Is eindelijk de door mij beschrevene soort
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werkelijk eene soort van Hemiramphus , dan

vergunne mij de Heer Hgrsschdch dezen visch

,

naar den vinder , Hemiramphus Beknii te noe-

men. Het kan zijn dat deze soort ook elders

dan in de Oostzee voorkomt , en dus de naam
Hemiramphus baltious in 't vervolg minder ge-

past zou worden , terwijl daarentegen de Heer

Behh als de eerste vinder en onderzoeker dezer

vischjes op deze geringe hulde van mijne zijde

met volle regt aanspraak heeft.



GEO. PHIL. FRED. GROSHANS

PRODROMDS FACNAE

B03IE RI et HE SIODI.

FASCICDLD3 POSTBaiOA.

Quum quatuor annos abhinc Prodromum Faunae

HoHEBi et Rbsiooi cum eruditis cornmunicavissem ,

mens erat in posterum utriusque poelae Faunam

elaborare. Itaque horas subsecivas in hoc studio

collocavi. Spem vero lucubrationum fefellit even-

lus. Quae enitn nobis usque adhuc est Graeciae

Asiaeque minoris notitia Zoologica, non talis est

,

ut operi nostro sufficiat. Caeteras dif&cultales

in iis explicandis
,
quae ad historiae naturalis anti-

quorum cognitionem pertineant , ubique locoriim

obvias mitto
,
quum nemiuem in hisce vel leviter

versatum fugere possint. Malui tamen quae an-

nolaveram publici juris facere quam occultare.

Prodromi autem nomen retinendum censui. Acci-

piant igitur lectores hunc posteriorem fasciculum.

Ipse vero, si huic fundamento alii pulcriores aedes

superstruere possiut , sat laudis mihi competivisse

credidero.
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Restal ut gratum erga eosanimum significem

,

qui libris suppeditandis me adjuvarunt : in primis

Tero erga Virum Doet. Amicissimum J. G. Slüi-

TEKDM , Gymnasii Erasmiani Proreclorem
,
qui qua

esse solet humanitate bibliothecam suana exquisi-

tam mihi aperuit.

'^ 7jS Ui y,

Miror neminem interprelutn vidisse Hesiodi dij-

Sói'a verosimillime aliam hujus avis speciem esse,

ac nos vulgo observamus, Sijlviam tiempe Lusci-

niam. Epitheton enim ab Hesiodo dijSóvi tribu-

lura probare videlur poëtam Sylviam Philomelant

respexisse , in quam illud optime accommodarr

polest, Hesiodi locus, ubi epitheton illud ttoixi^ó-

Siwos ,
quod tantas erudilis difficuliaies peperit

,

legitur , bic est

:

eu3' ïg^S ngoiiiiTcev dijdóva noixiXvSitgOv (1).

Jam TzETZBs el Moscnopütus sine exemplo not-

xiloqiopov explicarunt (2) et Ruhrkenids legendum

coiijecit iioixiïi)yr]Qvv : laudabllis profecto conje-

(1) Opp. el cid. V. 205.

(2) Cf. in ed. GAtsFORDit ad 1. 1. Passowius in LeX.

in V. Tulgatam defendit , vertitque , » rait schillern-

der Kelile." Goetii-incius quem vide cum Rohn-
KENio facit.
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Clura, Vulgatam lectionem alii luenlur , Clkmentis

AlexA5Dri:ii testimonio nilentes hoc : waaifrwi dè

)tal djjScov xai tó %QÜ>^a x«s tijj/ wSïiv avjijjiiTa^u.%'

Aft Tuïi ToOTvaTi (1).

Si vero Hesioodm Sylviam Philomelam putas-

se accipitnus , non opus est conjeclura quamvis

egregia. Hanc ita describit Glogerüs (2): « Eben

« so ist dunkler der Oberleib , welcher bei Alten

« röthlichbraun oder tief rölhüch - olivenfarben

« aussieht , wahrend die Oberbrust auf braunlich-

« weissCm oder heil gelblichgrauen Grunde bald

« sehr undeutlich, bald ziemlich klar braungrau

« gewellt , oft auch fast dreieckig und die weisse

« Rehie an den Seiten ebeuso gefleckt aiissieht. Je

« aller, desto dunkler Alles. Bei ungewönhlich

« bejahrten Vögein nehmen recht deutliche ziem-

« lich dunkle , halbtnondaluiüche Flecke auch die

« game Brust , die Weichen und die ganze Kehie ein

« und bilden neben lelzlerer dichte Bartstreifchen."

In hac descriptione simul causam invenire pos-

sumus, quare Graeci ipsi hic lapsi sint, quum

maculas non in omnibus distincte apparere lega-

mu3. Sic legimus apud Pallasium (3) : « pulcre

« obsolete punctato." In exemplari Musei Lug-

duno-Balavi minus perspicue observantur.

(1) Apud GAisFoaDiUM ad 1. 1. Hesiodi.

(2) Glogeb, Kollstiind. Handh. der ]Saiurge$ch. det

f^ögel Europa's mil besonderer Rücksicht auf

DtuUchland, I. s. 213. Breslau 1834 8>ro.

(3) Zoographia liosso-Asiatka , Vol. I. p. 486.
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Magnam vero Teri spsciem opinio nostra ex

Germani norninis analogia cura epilheto noixtló-

SiiQog nanciscitur. Nuucupatur enim hac lingua :

« Der Sprosser-Sanger," ist est Luscitiia macu-

lala (1). Observatur Luscinia Philomela in Suecia ,

Germania orienlali , Helvelia, Hongaria , Dalmatia,

apud Venetias , ad Wolgatn in Caucaso , in Persis

et Aegypto (2).

Idem anima! respexisse videtur Hombbtts, ubi

Lusciniam vocat ^^(oorjlSa his puleerrimis versi-

bus (3) :

(uj 5' ön TluvSagiov xotfgT] , yXcaQtjig 'AijSdov

xaAüV diidijatv , i'uQog vtov laTafiiyoto

SivSQécov iv TiiTaXoiat xad't^oj.iiti^ nvxivoïatv

Nisi cum schoHasta explicare mavis /XuyQijl'g , if

•^MQOÏg Siargl^ovaa (4) , quae inlerpretatio ravxo'

loylav HouERO tribuit
,

qiiuin versus 514 dty

Sgiüii' iv •nira'kotai xa9i^ajittirj Ttvxivoïntv idem

dicat. Verosimilior igitur nascitur opinio lu'sci-

niani a colore jjAcojijiöa diclam fuisse. Nostra

(1) Gloger 1. 1. Pallas 1. 1. Icon. apud Nattmanu

Naturgtsch. der Vogel Deutschlands , Tjb. 74. lig. I.

(2) Die Jf'irbelthie.re Europa's von A. Ghaf Kev-
.sEHLiNo u. Prof. J. H. Blasiüs, Braunscliwjig

1840. 8vo. UI. p. LVI.

(3) Odyss. XIX. 512 seqq. Aliam lectiunem roü yra-

iD7;f£a cognoscas ex Aeliano de hist. au. L. V. c 3(3.

(4) Odysi. ed. Baumgarten -Crüsius , Lipsiae 1834.

T. III. p. 1. pag. 153.
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vero Fuscinia nullo modo y^XcoQTji;- dici potest , iiti

jam recte Scdweiderds animadvertit, Sylvia vero

Philomela saepe maculas supra descriplas , unde

nomen Germanicum et Hesiodi epitheton originem

duxisse ostendimus , non habel , uti supra ex Glo-

GEBi descriplione perspicuum est, immo saepe

pallido pectore exemplaria inveniuntur. Forsilan

igilur tales ob oculos IIomero fuerint , unde epi-

theton fha^riii desumpserit (1),

Ahró; , /iÓQCfvoi , niQXPÓs (2) , dvónotta,

Ahrós apud Homerubi est avium celerrima et

fortissima (3) , nigra (4) , altissime volitans (5)

,

vi^QÓv vel leporem serris sustinens (6). Optime

(1) Fateor lampn dubio locura esse* Aliam speciem

nobls minus cognitam in Graecia obviain fortasse

Homerus j)fAöj^//t(>« nominavit. öcuiNz Europüiscke

Fauna, Stuttgart 1840. 8vo. I Bd. s. 181. » Ich

»habe aus Giiecbenland einen S'anger erhalten

,

»we]cher der Nachljgail sehr ahnlich ist , sich

»aber durch den starlcern Scbnabel , welcber

«schnrarz ist, durcb elwas bedeulendere Grosse

»auch durch etwas verschiedene Farbe unter-

sscheidet. Ich halte jbu für eine eigene Art^' —
Jam ante anuum a Viro Cl. litteris ad eum datis

,

rogavi ut hujus avis ulterjorem descriptionem roe-

cum conimuiiicaret. Eesponsum vero non acce-*

pi, quare nihil amplius addere possum.

(2) AaisTARcuüs néqxvog scribi voluit.

(3) II. XXI. V. 252.

(4) II. XV. V. G90 aïi>rav..

(5) Ir.. XXII. 308.

(6) II.. IX. 247.

KAT. TijDscHB. D. X. St, 2 en 3. 20
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videt inter omnes aves (1) , alias aves, grues, an*

seres , cygnos invadit (2) ;
quae omnia oplime cum

Falcone imperiali conveziiunt.

Alia avis in Fbiaui exitu memoratur (3)

:

aiiTÓv rjxi, TiXitÓTarov neT(ijvü)v

,

(lÓQCfVOV 'd'TlQTJTiJQ' , Of Xul TTiQXvèv KaXioVOlV ,

de qua Aristoteles (4) : "Etiqov 8è yivog dtrov

itSTiv , ö nlay/og xaXeüzai , Sft/riQog ^tyï&a Kal

^cof-iT]
' otxH ëi (Srjaaaj x«l ayxij xal Xi^iiag * inixct-

"kiïxai Sè v)jTTOff)Ovoi xal fioQcppóg , ov xa) "Ofiijqoi

fiiftpjjtat IV T^ Tlqiajiov i^oSüi.

Sagittae Heecolis apud Hesioddh dicuntur

:

lioQ(pvo~o cfkf/ijao xa'kvnrófiivoi nrfQ^yiaai (5).

Nihil obstat quin cum Cdvierio hanc avem esse

Falconem naevium L. credamus (6).

Verbulo hic de dnónaia raoiiendum in HoiuEni

Odyss. L. I. VS. 320. ubi muiti legunt dv' ónaïa

AaisTARcncs aliique legerunt:

OQVis 5' wg dvónaia diinraTO

'

inlerpretatus est ilSog oqviov divrnSovg. Nobis cum

(1) II. XVI. V. 676.

(2) II. XV. 690.

(3) II. XXIV. V. 315 seq.

(4) H. A. SciiN. IX. 22. vulgo 31.

(5) Hesiodüs in Scuto. v. 134.

(6) In Sti'.fhani tliesauro in voce astóg ed. nov. cf.

CuviER ad PlJD. X. 3. Tomé VI. p. 369 , 370

troduclion de M. Ajassoh de Grandsaone.
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ScnsEiDEHO (1) optime placet lecllo dvonaTa, ut

sit dvaxffQÏg, quae explicatio Empeuochs confir-

matur fragmento (2).

avtl] 5' aifi is nóvToif iSifaaro xvna'ivovT»

ai9vli] tixvTce ' ftlXai> Si i xOfta xceXvij/iv (3)

et supra in versu admodum dubiae fidei

al^vlji 3' tlxvïct , noTfj dviStfaocTO Xi/xviis (4)

qui versus rejiciendus -videtur
,

quum Xl/^pj] de

Oceano nunquam dicatur apud Homebum , uii

pessime voluit Sdidas (5). De ai9vlct classicus

locuü est apud Ahistotelem (6) , quem si tnelius

adhibuisseat non tam saepe in uomiuibus anima-^

lium verlendis lupsi essent interpretes. Lefjimus

apud Stagieitam : -tj dt ai9uia xai ol Xagot rixTOvae

fii» ID TaTg TitQi. TrjV &d).aaaav TritQUig (7) , TÓ ,«£»>

jiXij9oi bu'orj TQta ' ctAA' o i*èp XaQog tou 9ÏQiog tj d'

(l) ScUNEiDER in Lex. in v,

(2j Cf. NiTZScH, Erklüretide Anmerkungen zuffomers

Odyssea, Th. I. s. 54. Hesychius in voce babet

oqvÉov óVojua xnl eiSog '
tJ dvd tijv otz^v T55 5'l)-

^ag^ ^ dvd iijV Qv^ida 1} afftovos-

(3) Hom. Odyss. I. V. v. S52, 53.

(4) Ibid. V. 337.

(5) SoiDAS in v.

(6J H. A. 1. V. 8. 4.

{1 ) Locum respicit Schol, ad Apoll. Rhodidm, quera

citatSciiAEFFEflinSTBrHANi Tbesauro : ^ Ss at9vici

20»
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Ki&vla dQfoiJiivov Tov iagos ivO-vj in XQonóiv , %a%

jTrtxa&ivSii , wsTTiQ al aXkui. ogf lO'fj ovdirtgop 3è

(fu)7.nlii toiItiov tS)v oQuimv. Alio loco (1) inter

marlnas sed non palmipedes recenselur. Ad Mergi

genus ncquaquam igitur potest referri. Quae de ejus

Toracitate apud antiquos leguntur Schneiderüm du-

bitantem reddiderunt (2) an esset Larus parasiiicus

L. (3) sed is . uti recta animadvertit , non urinatur.

Equidem quaenam sit avis faleor me nescire: illud

tarnen addere possum omnes quotquot noverim

interpretationes rejiciendas esse. Sic post Gesne-

«TiM (4) Mergum plures vertere, quod falsum esse

locus Aristoteus, ubi al&viav palmipedum ordi-

ne expellit , aperte demonstrat. Fulicam , uti inter

alios Crdsitjs (5) opinatus est, non esse aJ9vlav,

ex numero ovorum probari potest. Fulica atra

enim septem vel octo parit.

Nolandum hic quoque Minervam sub nomine

*^&ijv>li ai&vlag cultam fuisse , quae scilicet na-

Viganlibus prospiceret (6). Nummos in quibus

'A&nvtj al&via expressa esset , mihi indicare non

(1) H. A. 1. Vin. 1. 3.

(2) SciiNEiDER . T. III. p. 278. ad Arist. de H. A,

I. V. 84. ubi plura de md-viaig congessit.

(3) Lestris parasilica recentiorum.

(4) Gesnekus, Jlïst. av. p. 118, 119.

(5) Crdsius , Vollsldndiges Giieckiscli-Deutsches Jf'ör-

ierbuch über die Gedichte des Homeros und der

Homerideny Hannovei' 1836.

(6) Paüsanias, I. 5. 3. et I, 416. Cl. Sicbelis ad

1. II. 9. 184. 8.
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poliiil Vir CL VAK DER Chts, arlis numisruaticae

peritissimus.

^A XQig.

tig 5' o9^ VTzó (iiiT^s nvQÖg dxQtSig riiQi9ovTat

ffivyijiipai noxa^ói/St' ró Si (fXïyit dxajiccvoi/ nvQ

OQjtivov i^tticfvijg, xal Si nTÓiaaouai xa&' vSmg (1).

'yixgii esl nomen locustarum generale; praecipue

tarnen huc pertinel Grijllus migralorius L. (^2) ,

BocHARTüs in HiEaozoico ex antiquis ostendit (3)

quomodo locustae igne capiantur.

De locuslis in flumen cadentibus recte Koep-

FE-sius (4) : « Weun übrigens der Dichter sie in

« einem Fluss fallen lasst , so hat er dabei einzelne

<( besondre ihm bekannte Falie vor Augen gehabt

,

o WO sich jenes tnit den Heuschrecken in der Nahe

« eines Flusses ereignete. Solche Falie konnten sei-

« nen Zeilgenossen ebeiifalls bekannt sein , weil ein

t( Heuschreckenzug für alle Interesse halte , und

« alles ihn bekampfte."

(1) 11. XXI V. 12 seqq.

(2) Operae pretium est legere quae de locustarum co-

püs ingenlibus collata snnt apudKiRBY etSpENCE,

ƒ«/. tot de Entomologie, D I. bl. 205 volg.

(3) Pars 11. p. 495. I. IV. c. 8. Id Thesauro Sti:-

pnANI in voce laudatum video de specie dx^ido;

hucperlinenle Millis .Vagaz.£ncycL T. V.aiui. 2.

n. 20 p. 486. queni l/bruin obtiuere dod polut.

(4) KoBee. Th. YI. S, 486.
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'Aq&% rij.

Promiscue aranea dga^vT} et ugü^vrji apud He-

sioauM vocalur (I). Errat igitur Thom\s Magistek

scribens dqay^vi} tó vcpaa/ia dijnyipioi' ró ptjua ' d-

QÜiviji; , TÓ t,wov(^). Caeferum
,
qiiam adposilum

sit epitheton diQainórrjTOi animadvertaut lectores.

"A Q7t IJ.

aqixrj ilxvta raiiVnTéQvyi , Xiyvq)óivtp'

dicilur Minerva apud HoMERtJM(3). Eustathius (4)

^d)OV ^aXanaioti , Xciqco noXfjiovp ' (fiXiï dé TQO(fiijV

nvvdyitv xa) (fvlaaonv inl roTg xdQ(pfat)> ijg ÏOQV'

yiav ToTs vtoanoïg.

Vel nomen avem rapacem indicat. Mihi est

FatcofusGo-ate7' , Faloo Aesiyplius GjA^h. (5). Jam

Gesnerds vidit dQinjir Ovviajh et Aeliani longe aliam

avem esse ac uq-jtijv Aristotèlis
,
qui tarnen pau.

cissima tradidit, quae jam ab Eustatuio adhibita

supra laudata gunt (6). "Aquij Oppiani et Aeliani

(1) Hesiodus Opp. et Ld, v. 777.

(2) Thomas Magister in voce pag, 108. ed, Ber-
NAHDI ubi vid. OuDENDOBPlüa.

(3) II. XIX. 350.

(4) EosTATHiüs, p. 1188. Rom.

(5) ScHiNz. p. 125.

(6) Vid. Camus ad Aristotei.em, Torne II. p. 410.

Male Savigny, üescripiian dt l'Egypte, Toraa

XXIII. Uist. nat. 2 vol. p. 244. sec. ed. Parij
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montanum anitnal fuit, uli es eorum lestimouiis

patet (1).

/} iX (f
i»

lói 5' vnó St7.(f~vog /tcyaxiJTios ijjfl'tffj &XXot

(fitfyopTis , iTi/mXaai fiv^ot'g Xijiïvog tvÓQjiOV ,

ditSiüTi;' nócXayagTi xartad'iit, ov xf Xa^jjatv (2).

Omnia quae apud utrutnqiie poötam de Delphino

leguntur cum Delphino Delphide conveniunt, quare

eorum sententiam qui ita vertendum censent lu-

benler accipimus (3).

A Qaxw V , è tf t g , {i 8 q o g.

HoMEHi et Hesiodi tempore inter SgaxovTa et

o(ftv non nuraquam discrimen posuere. Legimus

eriim apud HB^IODDM (4;

:

1828. chez Panckoucke inter synonyma tam Ho-

MERi locum quam Aeliani el Opviani locum re-

censLiit. In euutlem errorem saepius lapsus est

haud (listinguens idem romen aliis longe aniiiiali-

bus pnstea tributum luisse. Neque cum Savig-

Nio (toTirjV ad Kfiffrjv rel'erre püssiinius.

(1) Oppiasi sive potius DioNYs. Ixeut. 1. I. c. 8.

Aeliani H. Axin. I. II. c. 47.

(2) II. XXI. V. 22 seqq. Classicus locus est apud

HtsioorM in Sciito.

(3} Covitaius potisiimum huc pertinet, quide Oelplii>

nis aple dispulavil cf. ad Pl. 1. VIll. 38. X.Yl.

p. kkb sui».

(4) Id Scuto. V. 144 sqq. , 161 sqq.
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iv ^tïaaco Si Sr/aHOVTOg ïtjV (fó^oq , ovri q>0CTf tof

tlinaÏLi) öaaoiaip ttvqÏ Xafinofiivoiai didoQxmg.

ToC x«i oSóyrcoj' lièv nl^TO aró/*a Xivxa 9ióiira>v ,

Stivütv, dnXi]Twv.

Paullo inferius in ulleriori scuti descriptione

:

iti 5' 6<fimii nt(f>aXai dtmwv ïaay oijri qiaTfioiv

dwdixce' Tal (fo^iiaxov int yO-ovl (fvV dv&QÓinuiii,

oÏTifig dvTi^'i7jV nnltjiov Jtóg vX'C qiiQOiiy.

t5>p xal óSói'Tcoi' fiin xavayjj iriXfp , ivre fiafpiTO

^uifi(fquv(oviabtji ra Si Saliro &avuaTa 'tqyoi.

Homerus saepius de Sgaxófzi loquilur ; óqiaziqog

,

Pi^Qioxwi xaxó; (fcegiia»(f, éhaaóuipos nigl ^et^ (1) t

ini pwra Suq<oiv6g vocatur (2; , aviculas comedif.

Apud UoMERUM igilur generale serpentium nomen

videtur et omnibus veneiiatam naturam tribuit , unde

summo teirore percellitur qiii 3jó;to»Ta adspexerit

;

<öi
5' 'óxt xig Ti SQaxovToc iSiov nuXipo^nog dniaxti

oiiQiog tv Sijaarjg , vnó Ti TQÓ^jog ïD.a^i yvXa,

&xji T dvifioQijatv , wf^QÓg tÏ ^iv ilXi naQuitg (3).

HoMBRUS lamen promiscue Sgaxopva el oijro' dixit

Uti egregie sequenti loco probatur (4)

:

OQVig y&Q atfiv inijlO^i niQyaififvai fUfiaoxJiy

,

aiiTÓg vi^iniTTig , in dQKSxiqa luèv iiq/ui»,

(1) II. XXII. 93 seqq.

(2) II. II. 308.

(3) II. m. 33 seqq.

(4) 11. Xll. 200 »eqq.
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qotvijiVTa Sgiixovra tfiÏQiov óvvi^aat niXoagov

,

^uióy , èr' danaiQovTct. xal oiinco P.r;0'fto ^aQ/iijg

'

xoi//* yccQ aiiróy if^ovxa xaxa arfidos, naga ÖnQ'qi',

i5yio&{lg oniaco' ó ê' dnó 'i&ii' ijxi yafta^i

,

dXyriaas óSilvrjat , [tiam S' hl xd^i^uV ójiikco

'

avTÓg Sé xXa/^dg Jiiztro npoifja' dvt^inio.

TQWfi d' ig(dytjaav , OTrtoj idoy alólov o(ftv

xilfuvoy h fiiaaoiai, /Itóg rigag aiyiój^oto (1).

Di»tinctam speciem mihi nee ögdxcov nee ocpig ina

dicat
,

quaeque de Sgaxovat apud Houercm legi-

mus fabulis permista sunt , ita ut tum draconem

fabulosuo) quam serpentes communi 8g(xxapTos no-«

mine eum nuncupare videamus.

"T800V mentio hic quoque facienda

:

o' 1*61/ iv yi/iico xiÏTO xgaTig' aX/ia nday/oj» ,

ytijfiyco iv dya^irj, od't fitv X'mov vlii ^^yatüv,

tXxiX /«ojj^jfojra xaxcü oAoóqpgoj'Oj vSqov (2).

Qundnatn animal poëla vSqov nuncupaverit , mihi

incerlum est nequeex aliorum scriptorum testimoniis

eriiere potui (3). Celerum vel nonnen serpenleni

aqualicaiD indicat,

^E yf^iXvi.

AngiiiDae a ceteris piscibus ab Homeho et HesiODo

(1) Piilccrrime huDC lacum imitatus est ViBC. Aen.

XI. 751 set}.

{2; Hom. iL. II. 720.

(3) Cl. <Jc anliquorum teslimODÏis J. G. ScHN£XDBR>,

Hiitoiia Amphihiorum naitiralis et liitraria, Jen^e

17'JLI. 8vo. iascic. I. p. 235 seqq.
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dislinguuntur(I). Nee aliler posteriorcs (2). RcTera

forma lantopere a piscibus recedunt, ut non raire-

Diur separatim eas ab utroque poëta nominatas

fuisse.

Quamvis ipse elephantus non ante Aiexahobi

Magüi tempora in Graecia visus sit , tarnen vel ex

anliquissima PEtopisbumerieburneifabulasimilibiis-

que palet ebur mercatura ad Graecos delatum fuisse.

Frequens ejus apud Homerdh et Hesiodum menlio

lit , ex eorunaque carmiuibus supellectilia multa

heroum tempore ex ebore confecta in usu fuisse

patet. Sic frena ebore ornata (4). Menelai domus

ebore resplendens memoratur (5). Antiqui fere

omnes crediderunt ebur esse cornu animalis. Non

tarnen inleliigendi sunt scriptores antiqui de loco

ubi elephanti dentes oriantur , errasse ; scriptores

enim recentiores, qui oplime auimal cognoverunt,

etiam ebur inter cornua collocarunt. Multus est

BocHABTOs in recensendis scriptoribus utraraque

opiuionem amplectenlibus (6).

(1) Hom. et Hesiod. passim.

(2) Sic AkisioT£les saepe lüy if/iXsiav yho;. Cf. H.

A. I, 5. II. 10. de Part. IV. 13. 111. 17. IV. 8.

Athenaeus VUI. p. 498.

(.3) BOCHABT, Jfieroz. P. I. iib. II. c. 24. p. 252.

(4) II. 1. V. 5. 583.

(5) Odysi. Iib. V. V. 151.

(6) I. 1. cf. quoque PiTiTCs ad Aretaeüm Capp. de
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^E QU>5 i ó ;,

tn'ai 5i Sc^ióv ijxiv tncoötóp tyyii odnTo

IlaXldg 'A(*i}vai7j'- tdï d' ovx iffuv (jq'9aXfto~(np

vvxTu 5i OQHVuiijV , diklA xXity^aiiTOi axovaav (l).

ZopTRDs in quarlo libro de Mileto condila (2)

aliler legisse videlur : Dicit enim : h rij vvxriyiQ'

ala Tov noirjTov ^ipTog jrfiAór '^d-yvaltj furuyQct-

(foval Tifis xai (faai IlaXJ.ai 'A&jjyalij rtó im&iTCO

ffivxa/ayoilftivot, d),X' oir rfj dXij&iict axolov&ovvTfg

,

quae Ipctio igitur, tnonente Heynio (3), sat fre-

qnens fuisse staluenda est. Quidquid est , e

ZopTBi verbis videmus iQwdióii xèv 7ii).lói> (alii

ni'/.lor) hic intelligendum esse. De iQoiSiw reu

morb. diut. 1. II. c. 13. p. 218. ed. Boerhaavii.

Aretaeus Cappadox, 1. i. pulcerrimam dedit ele-

pliantorum descriptioDem , in (jna polissimuin me
ofiendit iX^ffavTs; (Ts fjovi'Ot ftéXares i ^ygioBtdéeg

ii,v /{iOii,v vvy.xX ds xfu ^^kjótu 'IxEi.ot. Ex Ho-
BATio videmus album elephantum Romain jam fuisse

allalum : sive elephas albus vulgi converteret ora,

Epist. II. 1. 196. Voluni autem interpretes (cf.

^Yl<}AK in proleg.) Aretaeum secundo post C. n.

saeculo >. in loco libeium cum Roma eommercium

alenli" vixisse. Verum enim vero verosimillimum im-

peratorum tempore
,
quamvis non saepe plures tarnen

albos elepiiaijlu» in rirco visos fuisse. Quomodo
igiiui ignoravit Abetalüs albos exstare elcphantcs

qni tam grapbice eos desciibit. An igilur mayis,

qiiam vulgo credunt , ejus aetas removenda est?

(1) II. X. v.274.

(2) C(. SrI.ol. B.

-(») HïYNiü» , T. VI. p. 58. '
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niXXw Aristoteies haec pj-oferl (I): (nugas

de saoguine in coitu misso mittimus) ivfiriiavoi

dtmpocpÓQOg xal tnaygog " Trjp [livTOi iQOtav i'x"

(fudXijif. ZoPïRDS (2) tqItoq dè mXlóg tor» ftóAa/-

jfgoi/j jeaJ nQÓg J.a&Qala» nga^iv aqiaxog navruiv

ioTiv. Non polest esse alia avis quam Ardea

cinerea L.

Si quis rogat de ardea a poëta Minervae tri»

buta , nihil quod respondeam liabeo nisi hunc lo-

cum ex Etymologico Magno desumptum : ïart 5é

lïntXp itgèg (evrÓD cij (fijfiv ^^Qiaroiilijg , on noXXa

tiatv igcoStov iiSy ' ötharai ovv ra nèv «vxwti Tff

^^9ijiifl xaraxiTa&ai , ra 8è Tij '^cpQoStT^. Nummos

in quibus Minerva cum ardea inveniretur frustra.

quaesivi (3).

Pturibus locis apud Houebdh fvXal nominantur;

avdi ftiv ivXai

f'aïyova', aï ga Té (p&jag 'Agtj'tCfaiovg xartSovaiv {^) ^

(1) H. Anim. 1. IX. c. 2. 8. atlililur posl è'naYQOi 'Eg~

ya^sTcti óé xr^v ii^éqcxv. Quod poelae loco quodaiu-

modo repugnat. Tarnen lectio antiqua magouia

arguraentura est ègmSiav %6v nsXXóv hic intelligi.

(2) ZOPYRITS apud EUSTATHIDM. Vid. EUSTATHII

Archicpiscopi Thessali Commentarius ad Homeri

lliada, ad fidem Ex. Rom. ed. Lipsiae 1827.

apud Weigelum forma 4. T. I. p. 336, 337.

(3) Cl. V. D. Chys per litteras rogavi an nummos ii)

quibus Minerva cum igoidtM exstaret mibi indicarQ

posset, sed nullos tales t>ibi cotos esse respondit.»

(4) iL. XXIV. V. 414.
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et alio loco:

VVV Sé ai fiiv TiotQa vijval xoQioplai , vóffqj» Toxijtap,

ttiókai ivXal idovzat t tnti x< xi!vti*oqiau»/jtti

,

yviivóf (1)

Grammatici explicarunl axwXijxig , uti Sdidas (2),

Scholiasta (3) , Ebotiasus (4) ; sed peculiariter

ita nuncupantur qui in vulnéribus oriiinlur et ca-

daTcribus. Omnes enim loei Homerici hanc sig-

nificationem ostendunt et varii loei Hippochatis

eam testimoniis muniunt (5). Recte quoque He-

SYcniDS: 01 iv toTj TQat'fiaai ytvóixivoi axiaÏTjxfg (6).

Male igitur Graeci posteriores has voces confu-

derunt : sic apud Abistotelem (7) legimus tcc Si

ïkTO/ia irni'Ta axa)7.7;xoTÓxii,

^xüjAijf apud HoMERCM de Lumbrico terresfri

dicitur , uti manifeste ex hoc patct loco , ubi de

Hakvaiioke canit (8)

:

oijrf axu)Xrj^ inl yaii]

Xitio ta&fii '

(1) II. XXII. V. 508 seqq.

(2) SoiD in voce.

(3) Schol, ad Hom. Id. XXII. t. 509.

(4) Erotia.vi TÜiv Tta^' 'J-n-nox^ÜTOvs Xs^stov avvotyuyij

'm voce ed. Forsii.

(5) Cf. FoEsios in Oecon. in v.

(6) In voce.

(7) De gener. anim. II. 1. Cf. Horus Apollo , ffiirog/.

11.47. ubi vid. Leemans. Cf.Acta Apost. XII.23,

Evang. Mare. IX. 44. 46. 48.

(8) U. Xlll. 6i4, 635.



518

Cpteriim mirenlur lectores hos HoMÉni' ver-

sus quibus évKiov generatio describitur et animad-

vertaut egregium naturae observatorem
,

qui non

uti Aristoteles ipse et Galenus e putredine nasci

ivXag slatuit, sed ovulis inseclorum oriundas (1):

MfjXiQ ifiij •

aUd /«al' ttlywi

SiLSto I firj fioi rócpQa Mivouiov aXxi/iov viov

fivïcei , xaSSvaai xarü y^a).xOTt/7TOVs lOTitldg

,

iiildg iy/fivcoi'Tai, aifidantoat di vixqóv —
tx ö' aiiav niqiuTcii. — xard Sè f^QÓa ndvxu accTiijT].

ïpithelon «i'ó/laj recte cèiró xov xivi7a&ai explicant(2).

Semelapud Hesiodüm nomina lur (3) formica, de

qua nihil amplius annotavimus.

'lx T i g.

DoLOw Trojawus (4) capiti imposuit xriStijv xif-

viijv. Classicus locus de hoc animali est apud

Akistotelem (5) : if Si Xxzig iazi fiïv ró néyf&og

(1) II. XIX. 21 seqq. Cf. Ant. de Haen, Jlatio

Med. T. XIIII. p. m. 184.

(2) Cf. BüTTMANN's Ltxilogus, B. II. 1. 73 seq,

(3) Hesiod. Oop. et iJd. v. 776.

~(4) II.. X. 335.

(5) AnisT. H. A. 1. IX. c. 6.
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ijlixov Mfhtalo)/ «vviStou tÓiv fttxgmv , rijV St 5a-

otJtijTa Kat zijp öifitp xai ró ^ivxóp ró vnoxuTW , xcA

Tov ^9'ovi rtjp xaxovQy'iciV 'ó^oion yaXi} ' xai Ti9aa-

aóp yipixat acpodga. td 8é ai*r]V7j xaxovQ'/iï. iw ydg

(liXiXL xaiQn , taxi Si ogpidóifiuyov üg nég oi' cttXovQoi'

TÓ di tttdoTop avxoig taxi fttp oaioiip. Plures fuere qui

viverram hic inlellexerint (1;. Alii aliam amplexi

sunt opiuionem. Mihi Aristotelis descriptio sa-

tis bene cum Mustela Erminea coavenire viiietur;

praeserlim ejus verba ró Itvxóp xó vnoxario hic

poudus mihi habere videntur (2).

"Jqij^ , ïgijS tpa<}aóq)opos, xiqxos.

^oTjxi ioixiói

laxiï, Sjr' itfó^tjai xa'koióvi xe ^'^lQdi xi' (3)

alio loco

avxói S' w;x' ïpi?? (üxiljxxtgos cipro ntx(o9ai

osgax'dir' aiyiXtnog nixijTjq n(gijA,tjXios dg&tis,

óentjaji ntSioio dmxiip ögpiop akXo (4)

,

et apud Hesiodbji (5)

:

(1) Cf. Gesneri de Quadrupedibua, p. 862 - 864. et

np-Y-Vtüs ad 1. 1. HoMEai. Vol. VI. pag. 70.

(2) Descriptio Aristotelis convenit quoque cum
Ttiwilda Boccamela Celt. quae tarnen usque ailhuc

non Disi in Sardinia inventa est. An forsitan et

Graeciam liabitaret? Cf. Schkeicer ad Aristote-

LEM, Tom. IV. pag. 50.

(3) II.. XVI. 482. 83.

(4) 11. XIII. 62 seq.

(5) Ilcsiuo. Opp. el Da. r. 07.
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vrftt ftaX' ip VKfhaai cftQmv ói/ilxiaai lif/iaQnwg

ij 3' ïXiov , YvujiTiTo'at TvtnccQUivij djtcf óvv'j^taat,

flVQlTO

«g»/S est nomen generale quo plures avium species

comprehenduntur. Aeistoteles habet (1) ytvj]

Si Twv lioaxioy cpaat tiwj livai oiix iXaTTio r&v

Sixtt : ipse eorurn undecim nominat.

Illud polissime animadverti merelur quod TuFgo

de rupe avolenl ïgt/xig apud HomerüM, unde vero

similior nascitur opinio 'ïgtjxig ad Falcones et qui-

dam ad eum ordinera qui nobilium dicitur perli-

nere. Sic 'inij^ nullo addito epitlieto esse potest

Falco subbvteo (2). Contra in Vpiyxt tü) rfaaao-

tfóvm cum ScAtiGERO et Camdsio Falco7ie>n peregri-

num agnoscerem, praesertim quum apud Aristo-

TüiES legamus Ïqtjxcc qjuciaoifóvov aliis majorem esse

et quum constet quam gratae ipsi sint coiumbae (3).

DifHcilior quaestio orilur, quaenam avis Homebo

k'iqxo; dicatur. Nomen ab eo derivalum vide-

tur quod orbes ducit volando. Sed hoc plurimae

aves rapaces , neque igitur ille character ejus-

modi est ut avem pecullarem nobis denolet. Ca-

Mcsiüs voluit esse Uuteonem , sed Buleo minime

dici poterit velocissima avium esse. Legimus

porro eum potissimum minores aves insequi

,

(1) Arist. H. A. I. XI. 36.

(2) Le boheieau.

(3) Camus ad Arist. H. A. IX. 35. Tom. II. p. 315.
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stiirnos similesque. Au est Falco Nisus L. ? Illud

adhuc moneiidutn est xioxov Apollisi sacrutn fuisse

;

in nummis qiiaereiidis , ubi animal inveniretur non

felicior fui quam in prioribus conatibus (1).

Kan Qo i , avgnaivQlo;, av 5.

Plures eapqiip pnicerriraae ab apro apud utrum-

que poëtam desumlae comparationes inveniuutur ,

sic Uesiodus (2.

:

XiiTTgo; 'jittvXióSiOV (fioovitt d'V/iw fia^ïaan^at

dvSoaat &iinfvr^i , d'ijyti 5i Ti i,tvxóv óSóvra

Sojjiiodiii d(pQ6i Sè TTéji axójiu liaaziyóooyTi

liiififTai, öaai 5f 01 nugi ^Mfinixóujvxi iixTTj^

öf f)a,- d' ïv Xoqiifj (fiQiaan TQtiUi djiKfi xt Stigijy.

et apud HoMEBDM ^3 :

dXV oii» 'iSo/ifffja (fó^o; 7.u^i , rtjlxfyizot/ co;

d7X ïatv^ ló; ozi Ti; avi ovQtaiv dXxl Trenoi&iag

,

osxi [liiiii xoXoavnT6i> imQyófiivov jroAt/;' dvSqüii'

jiagio ir oiotxó}.(0 , tpQiaait dé xi vüixov vmq^iv

6(f&a/,u6) B' aga ol nvol 7.aiiTrixov ' avxuQ oSóvxai

^iiyii , dU^aa^tti jtifiaa)! xiliias ijdf xal avÖQttg ,

(1) Palet ex sequenti Oppiani versu inter alia tesli-

iDonia anliquonim aitem accipitrariani vcteribus

Don ÏDCOgDitam fuisse.

tiviols ènl d((Vjia avvé/iTioijo; êoTUto xiqxos.

Otv. de ven. 1.64. Cf. Belim de Ballet, p.202.

(2) In Scuto.

(3) »ov. II. XIII 470 seqq.

«AT. tijdscbh.D. X. St. 2en3. 21
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el hoc loco (1):

(óg 3' oTi aiv •ixAftavra Xia>v i^ttjauTo xag/iii

wt' oQiog xoQvqifjai niya (fQovfovTi /xceyt^ia^ov «

nidaxog ajxif' oViyiji ' i9i'kovai. Sé niijtiv a)i(fi>>

itolla d{ t' da&naivovTOt 'Kim» iSanaaae ^iricfiv.

Suum greges inter domestica anitnalia alebant (2).

Anitnal apud Heroes magni aestimatum fuisse vel

eshonoreEoMAEO Iributo patet, qui Ulyssis subulcus

erat (3).

ws 8' or' av xiflai TavvainTiQOi rjï néXiiai

?gxét ivinXrj^wat , ró9'' éaTtjxii iyi dctjivio

'ttv'kiv' igiiftivai , OTV/iQÓg 5' {nroSi^aro xotrog

üs a"y' é|f i'ijï «iifa).dg ï^ov , a/«g)J 8i iiaaaig

ditQJjat pQÖXot ijaccv , önwg oViertcyra ^avouv (4).

Turdi et aliae hujusinodi aves iv xoXg nQOitónaat

erant (5). Es eo quod olim lex erat Athenis, quae

(1) II. XVI. 823.

(2) HoMERtJs passira.

(3) Odyss. passim.

(4) Odyss. i, XXII. v. 468 seqq.

{5) Atbekaei DeipD. I. II. c. 18. Non possum quin

Teleclidis versum ibi laudatuna describam.

éma\ Ss xixlai juei' ajiiixiaxav els x6v qiaqv/f*

eiasnéxomo.

quem legentes io puerilium nugarum memoriam

redimus»
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myXl^Hv vetaret , forsitan conjiceres turdos non

frequentes fuisse {!).

Hic pertinent Turdus iliacus , musicus et pi-

laris.

Koqüivt], xo^c!>i>97 ilv&Xtogi

lirjSi Sónov noitttv dvini^iazov xaTa?.ttnit»

fii] TOi ifi^ouivj] XQÓ)^'^ Xaxigv^a xogmv^ (2).

Verbum xow^iiv de cornicibus saepe dicitur.

Difficilior quaeslio est quaenam avis Homebo sit

%OQU)pi] iivaXiog ;

rainf/ltoaaoi re xo^wvai

i^nuXiai , rijalvrt 9aXaaaia ïgya jiffiijktv ' (3)

allo loco slmpliciter xogióvai dicuntur

01 $i xoQMVijaiv ï'xcAoi ntgl vija (ttkaivav

xtlftaaiv ifKfÓQtopTO (4). .b

Hestchids (5) ctlSvlag per êvaXlag xoQwvag ex-

plicat. A prioribus tarnen ab Arriako in Peri-

plo (6) distinguuntur. Y.sl toTsilanLarus cachtnnans

Pall. de que Pallasius , « adultorum vox inter to-

(1) Schol. Abist. apud Bochartdm, T. II.p.95. qui

plures locos hic pertinentes collegit.

(2) Hesiod., Opp. et Dd. r. 692.

(3) Odyss. V. 66, 67.

(4) Odyss. XII. v. 418, 419.

(5) Hesychids in v.

{6) Arriasi Peripli Ponti
, p. 22.

21*
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« landuiTi corvina, cum sono cachinnanlis hominif

« aemiilo alternaiis" (I).

K^x V o g.

TwD (5' <Ïs,t' upvlO'uif ntxtijvÓtv t&vtoi noXXa

^tji'Syf ij yfQarcoii rj xdxvcop SovliyoSiiguv

'yéatm iv Xfiu(óvt , KavOTQiov dficpi (léé&Qcc,

ïfffa xal è'v&a norwvrai dyaXXó/xfvat nTiovyioaiv

,

«layyijSóf nQoxaS^il^upTuiti , anagayiï öi Ti Xttfuóv (2).

Canit Homerus. Apud Hesioditiu (3) legimus:

01 $i xaT uvtÓv

Kthtfoi dtQSmóiai /i«/«^' tjuvov'

Est Cygnus musicus Bechst. qui hiberno lem»

pore in Europa mericlionali et Asid minori frequen»

est (4;. Revera eorum vox claiagosa tubae inslar

dicitur ; rede igitur juf/aV rjnvov dicit poëta (5).

(1) In Zoogr. Rosso-Anat. T. II. p. 319.

f2) 11. I;. II. V. 459 seqq.

(3) In Scnto.

("4) Bi.Asius u Keyseiilinö, 1. 1. p. lxxxii.

(5^ Faber, üher das Leben der kochnordischen Vogel,

Heft 1. S. l'lS. dirit de An^te clangula et de Cyeno

mnsicn .• » sie haben beide dieselbe sonderbare

posaunenahnlirJie Stimme." Copiose de eorum

cantu egit MaüdfiT, Trad. de Pline de M. Ajassoh

beGrandsagne, T.VII. p. 381 seqq. p. 390. le-

g!mus de Cycno qui in Vivaiio Horli botanici ce-

cinerat : nplusieuis >;urieux et éliaagers onl éte
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Kt'ixiviii, ^aXxlg.

ti'&' Jjor' o^oiatv Trénvxaa/iifoi iiXarifOtisi»

OQVi&t liyvQfi IvaXtyxiOi , ijv t' 11/ ögiaatv

^a}.xi5u xml^axovai 9tol , ai/Sges St xvfiivSiv (1 ).

<i Primum quod ad loquendi formulam attinet, cum

ejijsdem rei seu hominis aliud nomen a diis , aliud

ab hominibus repetitur
, probabiliter nunc coustilu-i

tum est, alterum nomen videri esse autiquum , al-

terum recentius et usitatins (2)." De xi/;Ui*'5i Aris-

lOTELEs: tart dt jxïXai xai /ié/ixfos 'óaoii UQU^ o (jpaa-

ffir/^óyoj Mal TtjV iStav itaxQÓg xai Xinróg (3). Alio

loco hanc avera raro cerui legimus (4). AmsTO-

PB1.NES :

charmes de la force et de la douceur de ce cliant."

Hyetne anni 1837— 1838 in GcrirtHnia venalores

coiuplures cycnoruin cantuiii audivis^e testati sunt.

Cf. PiTsCHAFT , J\'alurh. Med. Lcsefi iiekte und
Randglossen in Hufelands Jownal fiir die Ifeii-

kiinde , Oct. I8-i9 S. 71, 72. De nominum ana-

logia sequeotia habet Pitschaft: » Merkwürdigist

auch die Deulsclie Benaiuiing Sclinrane , Aithoch-

deutscb der ^t^an (Norvegi : vanuy vun suii , löueD
,

singen , also der Sanger; das Lateinisctie olor fiir

odor, Gr, wJo;" caet.

(1 . II. XIV. V. 289 seqq.

(2, H£VJ<£, vol. IV. p. 110. vid. iiijirimis I\o£pi'EXiüt

ad h. T.

('S) H. A. IX. 12.

^4^ AaisT. 1. IX. c. 36. ed. de Camuii
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xéO](J"ï>i Tp'oej£<ï. /'/'/'. xilnii/dii, ahzóg (I).

CoviERlüs (2) credidit hanc avem esse Striga

uralensem Pallasii , cujus forma prorsus cum de-

scriplione Aristotelis convenit, unde Germanis

quoque « Habichteule" (3) dicitur. In Europa avis

est rarissima (4) sed circa jugas Uralenses frequen-

tior observalur. Quamvis iaterdiu coeca sit, tarnen

iu arboribus saepe vaga observalur (5'.

- i Kvpófivla.
(

^

Saepius apud Romervu nominatur. (6) Pttmos:

« est et volucre cauibus peculiarc suum malum

,

« aures maxime lanciuans, quae defendi morsu non

fl) Akistoph. Aves. v. 1181, 82.

(2) Cov. ad Plin. X. c. 10. Hist. naturelle de Pline,

traduction nouvelle par M. Aiasson de Gaand-

SAGNE, 1'ar. 1830. I. V. 11. p. 374, 375. dans la

Bibl. Latine Francaise, publiée sous les auspices

de S. A. R. Monseigneur Ie Dauphin : » La taille

est bien a peu-près celle del'autour: son pluraage

a beaucoup de noir, sa queue longue lui donne

1'apparence d'une forme grcle."

(3) Cf. ScHiNZ , Th. I, S. 134. Nomen avis figurao

maxime accommodalum,

(4; GuULD, Birds of Europa, Part. II. «We. roust

however regard it as one of the rarest of the Ku*

ropean owls. it does not occur in uiaiiyof the lar-

gest coUections on the conlinent."

C5) Pallas 1. I. I. p. 320.

(Jö) HoüiERU.'i passim.
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ft queunl (!)• Est Bippobosca equina L. quae

( equos et canes infestat" (2).

Kv V o q a tOT Tl s.

iv&a %x!tov xfTr' "^gyo; IvinXtiog KwogaiaTta»» (3),

Probe haec a praecedenlibus distinguenda sunt,

aniroalia xwoouiGval enim pertinent ad Araneidea.

Recte Hestchids explicat o' tv rotg xvat xQÓztov (4;.

Est Acarus Ricinus L. , animalculum quod culini

canum perforat sugendoque sese afligit, unde difli-

cillime ab eo canes liberantur.

KltoDV.

Quis non Argi canis Ulyssis descriptionis in me-

moriam redit quam bic repetiimus, quum plurima

ad scopum nostrum conferat

:

av 8i «t/tov xt^aXijv Ti xal ovaxa xitfiipos ia^iv

,

^Agyog, ^OSvas^og raXaaifoovog , op ^a-mr' ai/TOi

&Q(i(ii ftiv , ov3' aTïövriTO' nano; S' itg '"iXiop loijv

üi'j^iro ' róv 8è nagoi&iv dyividxov vioi apSgig

ur/a; tV dygoTigag , ijSi rcgóxag i)5é Xaymovg

'

Si] Torf xüt' a7ió9taTog , dnoiyoftipoto avaxTog ,

(1) Plik. H. N. I. XI. p. 40.

(2 ) Cl. ScH.sEiDER ad AaisTi)TEi,EM T. 111. p. 389, 390.

(3; Odvss. I. XVII. v. 291 seqq.

(4; HEsvruiusin voce. Cl'. ÖcHNEiDEa T. lil. lib. I.

p.389, 390.
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iy TioXXfj xónnm , ij o< nQon&^oi9i 9ugiicov

,

^liióvtop re poöiv re , riXii xi^vr' ' oq/g' av ayouy

Sfiióés 'OSvaafiog Ttumos /iiyot xoTiQiaaofTii '

ivxta «v'mv xiTt' "Agyog t ipln'kiiog xwoQUiaxlatv

Srj Toxi y' , öif ipótjaiy ^OSvaaia iyyvi iovTu

,

OVQ-^ fièy (5 o/' taijvt, xai ovara xa^^aXtv a/iCfat'

daaoy 3' ovxtT ïniixa dvvijaazo oto ayaxTOi

iXififiiy auTUQ o' vóacpiv idwv dnofióo^uTO Saxgv

,

^i7a Xa9wy Ev/icciop ' aqiag S' tQnhixo fiil9(0

'

Evjiat , ij ftaXa &cwixa , xt/coy 'óSi xtXr' ivi xÓTrgco

xciXè; liiv Si/ias iarlv , oèrdp ródi y' ov aaqia olSa ,

et Sij xal raxi'S èoxe &iiiv e-ui iideï TwSe

,

il ttintoi; , olo'i n XQKTceQfiis xxlpii dpèQWV

yiypopt' ' dyXat'yg,d' 'èptxev xojiiovaiv üpaxxegm

Tóp ö' ocTTiXfiit^óftepos ngogécfiig EvjAaie av^ióxa "

xal Mijv dvSqig ye xifcov oSe xijle &ttpópxog,

ei xoTóg 3' 415 ii/tiv dé/xag , »;5f xal egya

,

otóp fiti> TqoI'Ijp Se xiiop xaxéXetnev 'OSvaaevg,

aiifia xe d'tjtjattto , idwp xaivxrjxa xal dXxijP '

OU flip ydg xi cfifyeaxe §a9iirjg ^tv&eatp ijltjg

»pó>8aXov , 'óxxi 1801x0 xal lj[f ffft yuQ iteolijSij

VVV ö' i'/^erai xaxóxrjxi' cipa^ 8t 01 èMoO'i naxgyg

oilexo

'

Duae igitur a poëla canum species numeranlur.

Cunes nempe venatorii , qui eliam pecudiim et

gtabulorum custodes eranl et canes xgaTxei^ijeg quos

deliciarum causa nutriebant et irinoris aeslima-

baiit (I). Omaia quae in Homeko de iis legimiis

(Ij Cf- J. TüRPSTBA, uïntiy. ffomer. p. 235, 236.,
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aoliimmodo de magnis animalibus intetligi possunt

eorumque magna est ferocitas
(

I ). Nam vel

PsrAMr rganfl^rjfs tales erant ut miser rex ab iis

meluere posset :

aiiTÓi/ S' av ntl/iarói' fii xthii nQwxriai flt/(Ojj(H)»

tonTjdral tpi/ot/ffjy, hii xi ri; ojfï fukxA

Ttlil'as , Tji (Ja^oiv, (ji&iiov tx &vii6v iXijTai'

oi'ig TQiqov iv ixtyaQOiai , rgaTTf^ijas nvXaaQOt^i

,

o« X* i/ióv aljict TiivovTiS , dXvaaopTtg Jitji &vitö>

utiaoi/j' iv nqoMqoKSi (2).

Eorum epitheton dgyinoSig recte a quibusdam

Grammaticis Xivxoi explicatur (3).

ulu yw i , nxw^.

De leporibus plus seme) in Home b o legimus (4)

Epitheton TtroiJ ,
quod recte a mÓDaaoa , nzijaao) de-

rivaat ,
pro layü> in hoc loco :

ügz' aïizès , ov g« rl (jpocaiy

ö^tlxttxo» SfQXioS^ai vnovQUviia» niziJji/wv,

ovxt *ttl vtjió9' ióifxa, nóSag zaj^vs ovx iXcc&t tttcuI

(1) Cf. NiTzscB, £rkl. Anmtrk. zu Homeis Odyss.,

1. V. 11, Th. I. 67. ui locos Hom. ibi allalos.

(2) II. L. XXII. V. 66 seqq.

(3) Cf. Roeppen, ad Ii,. I. 50. I. 30. Ojierae prelliim

esset ex antiquis canis historiain zoulogicain iu-

dagare.

14) U. X. 361. Odvss. XVII. 304.
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9aJAVto 6itdii(fix6itio «ctTetKil/jKPOS ' dXlA r' in' atirm

f'attvTO, xtti ii jMV mxa Xa^toi/ i^d^ixQ &vnóv (1).
'

. i

uldqog. ^"^

<Tét'«r' ini xvjict , ?>ap(p OQPi&i iotxuig ,

o(Ti xara êetvovs xóknovg dXóg dTQvyirnin ,

t%\Kis dyQwaatov , nvxiva nnga ditltzai dXftrj [2),

Supra quum de al&vïif egimus locum Aristo-

TELis atluiimus, ubi de ylapw quoque quaedam

inveniüntur, Videtur nomen generale esse
,
quo

plures contiiienlur aves ad genus Lari perlinenles,

Praecipue hic pertinent Laras leucophthalmus

Licht., meJanocephalus , Atrioilla Limh. (3),

jitfxoi.

•l

Saepe de lupis loquitur HonsRUs. Classicus \o*

cus de iis hic est (4)

:

%i!xoi ai;

mjiotfayot , rotoiVTi mgi (fQialp aa-rriTOS dXxy ,

oir' tXa<fOv xiQuèv /tiyap ovQiai dii<oaapTig

Sanxovaiv ' ndsip 5i naQijïop a'ifiaii qioipóv
,

xttl t' dyiXiidóv ïaatv dnó MQijpijt ftii.<xvif8()ov

(1) II. XVII. 676 seqq.

(2) Odyss. V. 51 seqq.

(3) Cf. SciiiNz, S. 377.

(4) 11. XVI. 156seqq.
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XdyiovTis yi-üiaafjaiv dgaïfjaiv fiiXav vStog

a*QOV , igtv/ó/ifvoi qiópov atftazoi iv Si rt dv/xèf

OTTi&iaiv aTQo/iós iari y niqtaTiviTai 5i rt yaaiijQ»

uit/xoi noi.ioi alio loco nominantur (I). Ingens

luporum numerus in Graecia antiquissimis tempo-

ribus fuisse videtur, quod inter alios hoc loco Pid"

TABcai abuude probalur: dgyiuXov 51 rolg 'u4.&7i-

Pttiois t6 noXiiitX» ToTs i.t/xoii ,
piXrloya vijtiïv rj

yió}QXitv fiüoav ï^ovai (2). Apollo quoque ab

eorum destructione kj/xiioi et XvxoxTÓpot voca-

batur (3).

Mi^iaati, x69ovQOi.

Pulcerrimam apium volitantium descriptioaem hic

locus HoMEBi praebet (4) :

riuri t&vict ilai utliaadwv dSiróaov

,

ntTQTjg ix yXacpvQrjg alil vtou dQfftixiv&tav

,

poTQvdótf (5) Si nixovTtti tji' avd'tat» tlaqtvo'atv

ai itiv r' tvda itkii ninoTijaTat , at Si ri i'v&u'

iu media arbore babitant

:

(1) Hymk. III. 223.

(-2) In Sohne, p. 91.
'

(3) Cf. P. V, LiMBUHG BRorwEK, Hist.delaciviliiation

moraie et religiciuc des Grecs, T. Y. 269, Ü70.

(4) II. II. 87seqq.

(5) Cf. ViRo. G£oao. IV. 658.
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oiJQidi Si Sqvj

üxg^ jiiV Ti qtgft ^ttXai'Ovg
, jtiaaTi Sè fiiUaaaf {l)

,

quas tamen Hesiodi tempore jam antjviaat xar/jjt-

(fiiaat alebant (2) , qui optiir,e quoque fucos «iis-

cernit, quos xo^oi/govg nominat (3. Dignus qui
T -i • 1 • .

til (iiniti

desÈnbatur hic locus videtur

;

lós S' oTtor' tv aftijviaai xarTjQiquiaai fiiXiaaai

if>i(fiji'ag ^óaxovai , xaxwp ^vvTjóvag i'gyoiv ,
;"."«

ai fiiy Ti TtQÓnav t'iiia^ ig riiXiova xctTaSëvTa \

ijuaTiccL amilSovBi , Ti&iïai ti xijola Xivxa'

oiS" ïvToa&i fiivoi/rtg ïnijQi(fiag xara aiji^Xovg , ^

akïÓTQtov xcenazop o<fizÏQijv tg yaazï^dfiüiiiai (4),

Muia.

rivTf nvL&tov dSivuuat i'9-yla 'iroXla. : i.lf »i!Dol

aïré «ctTu aTaftfióv rroi/.iftjïov TjXaaxovniy

ÜQf] IV iiagtvij öit Ti yXayog ay)'iaottlii{5) ,
'

alioloco(6) maler nvTan avertit, quae infanti dor-

(1) Hes., Opp. et Dd. v. 215, 216. Cf. Tibüli,!.'"

1. 3. V. 45. «ipsae raella habent qiiercus" ubivicl.

Heynius.

(2) TiiEoG. V. 593.

(3) Opp. et )3n. 278, 280, 281. de voce «odoifoe

cf. SCHNBIDER ili liCxicO.

(4) UesiodI Thcog. V. 593 seqq.

(5) Hom. II. L. 11.469.

^6) 11. XVII. 570.
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liriienti insidere cupit et alio (I) rursus loco fivicc

quaerit niordere hominem , nam

f.ccQÓy Tl 01 alix' dvOQÓtnov

'

Cadavera et vulnera fiv'ai infestant, in quibus «vJla;

progignunt (2). E quibus abunde patet (tv'ctp no-

men generale esse, quo plures continentur species

ntmpe A/usca domesiica, moriuorum, vomiloria et

Stomoxys calcitrans. Ultimam speciem hodiequè

saepe ignari cum muscis confundunt.

N VXT iQÏg.

Generale vespertilionum nomen. Memorautur

ultimo Odtsseae libro (3j

:

&i 3' OTi vvxTigiSig nv^m apTQOv 9iaiitaiom
,

xgiXovaai noriovxai, inii X( tij uTtonia7](stt>

ÓQiitt9ov éX nizQTjs, dl/d t d}k).rjXijaiv ifovtat.

TliXila,

Thisbe et Hesse columbis abundabant (4): cum

turdis capiebantur (^5). Eorum epitheton r^ij^wy et

(1) II. XVII. T. 570 seqq.

(2) Ir.. XIX. 24.

(3) Odyss. XXIV. 6 seqq.

(4) Ir,. II. S02.

(&) OOYSS. XXII. 482 leqq.
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pro animali adhibetur (1). Diana verbcribus mul-

tata a Juuone fugiebat :

«Sart néXtia

,

ri ga 3* Ütt' 'ÏQ-tjitoi; ttotXijV tlainjaTO ntXQrjv

,

filQanóv ' oii 5' aga rfj yi d2,wiiivai aiaiftop ijiv (2}.'

Deirfifiaij Ahistoteies (3): dnalqovat 8è xocl at

(f&TTtti xai at nfliiaSeg xul ov ^éijnd^ovff» xal al rgv-

yóvis aiSi nifiLariQaï «azanivovai. ITfXéi'a igitur est

species distincta : alio loco color coeruleus ipsis tri-

buitur Nihil igitur obstat ut cum Schneideho,

Columbam Liviam Briss. hic ob oculos hahuisse

poëtam statuamus , quae potissimum in rupibus nidi-

fical (4).

ZIo V Ai/jro vj.

«öf
3' ÓTt novhlnoSot , &ai,&iii;g i^iXxoitivoio

,

srgèf xoTv}>'^Sovó(fiv nvxivai Xaiyyii i'f^ovrai ' (5)

alio loco cum Phocis nominantur (6). Schhkide-

üvs in Lexico vertit Sepiam Octopoda L. (7)t

cujus opinioni calculum adjicimus.

(1) In noXviQflqmv , II. II. 502.

(2) II. XXI. V. 493 seqq.

(3) H. A. V. 13.

(4) SCHNEIDER, in Toce.

f5) Odvss. V. 432.

(6j Hymn. in Apoll. Del. v. 77,

(7j ScHtJEiDEH , in voce.
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£ xü>ip.

Memoraturin CALYPstjsspeluncaedescriplione (1).

ExAlexamdri MrnDiiloco, quemcitat ATHEirAEns(2)

haud difücilis est indagatio quaenam avis hic sig-

nificetur. Dixit enim : o 8i axóit/) ftixQÓrtQÓg ri tnxt

Y^avxèg xal Ini nohi^Sorpavii rw iQwfiaxi vTcóXtvxa

exiyjiaTce ïf^ii , Stfo re dnó t5>i> oifilvov tickq' éxceziQOV

x^ÓTCccpov dvaqitQit TiitQcc. Est Slrix Scops L. Ie

petit duc.

Nolissimum est prodigium passeris cum pullis a

dracone comesi , quod se vidisse narrabat ülts-

SBS (3). In Numero pullorum jam Scholiastes et

Grammatici r/oay invenere , quamvis Aristoteles

diserte meminisset passeres ad octo parere (4). Re-

vera numerus major nunc ipsis tribuitur quam

vulgo observamus, sed vel ille numerus ad prodi-

gium omnia fere confert quum sine eo ipsum pro-

digium constare non possit. Nunc enim numerus

convenit cum annorum numero, in Trojae obsi»

dione praelerlapsorum.

Sfnt

oi i' , msri acf^xfg /xéaov atói-ot ^e ftiltaaat

oixiM Tcoiijaatvtcet ó8m tni namaXoiaari ,

(1)0dys3. V. 66.

(,2j Athes. IX. 391. Cf. Aeliani H. A. XV. 8.

(3) Ir.. L. II. 311 seqq.

(4; YiJ. Schol, apud Heyniitm, T. IV. p. 254 jeqq.
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oii S' dnoXiiTinvaiv xoï\ov Suuov , d^.la ftifOOTff

aySgag d'^Q^ztjQCi; , a^it/vofjai niQt xtxi/iav "
(1)

et alio loco (2) :

avTixa Si nqijxianip ioixóng i^ifiovro

iivoSiotg , ovs naXSig igiS/talpoaaiv tQoeTit

ahi xfOTOfifoi'Tfg , óSvi tTTt oixi' t-j^ovxag

vt/nlay^ot ^vynf Sè xaxóp noXiioat Tt9i'atv.

TOi'j 3' flVrfp TTttgA tig n xiwv üv9QU>TTbg óSlx^g

xifTJaji afxcüf , ol d' aXxifioi' rjroQ ïy^ovrfg

TTgóffffttj nag nixirai xai afiifvn olni rixinaiv.

Egregii lii poelae loei
, qi:os nou potui quin de-

scriberem ulteriori cominenlario non egenl
,
quibus

iteriim ilerumqtie quam bene ualuram observaverit

divus HojiEaus probatur.

T^&og.

"Si itÓjto» ^ jtaX' tXacpQog dvriQ ' tig (iHa xv^iaxa

il Sij nov xal nóvxm iv t^^vóepxt yifoiro

,

jioXXovg ap xogifffiip dvrjo odi , xijd^ia 5tqi(op

,

vrjog dTTod'Qwnxoip , il xal dvaiiïfiqitXog iïtj' (3)

Tijfl'ia Grammalici omnes explicant oaxgia. Caus-

sam idoneam hujus interpretationis non video, nisi

eorum ignorantiam in omnibus fere quae ad his-

toriam naturalein perliueut meminen's. Ex AkisTO-

Cl) Hom. XU. 167.

(2; II. XYI. 'iJ9s.;qq.

(3j Hom. 11. XVI. 743 seqq.
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•ttus xi]^vmt> (lescriptione palet Ttj9faye\ T>i9va (T)

AsciJiasesse ut recte recentiores historiae naturalis

scrutatores ostenderunt. Pertinent Ascidiae ad Mol-

lusca acephala et plures earum species ad edulia

pertinent. Hic forsitam Ascidiam Phuscam appel-

latam intelligere debemus
, quae hodie a Graecis

Phusca vocatur , animal frequens in mari Smymam
et Byzantium alluenle, quod cortice rejecto cum
succo limoniorum comedunt (2;. Saxis adhaeret

et vi maris interdum in litlus ejicitur.

Primus quod sciam Savigi^t (3) (friviiv Gypaë-

iuTn barbatum esse statuil
,
quem sequitur Cu-

TiBRiüs (4). Nos vero in opinione persislimus

a^tyvntóv Gypaëfum esse barbatum. ^ijirTj nobis

est aquila femina
,
quod jam probare conabimur.

Pro nobis locus Aeistotelis pugnat , ubi ahzói/

(tit^oi/u rijs (pi'ivijg dicit (5). Atqui Gypaëtus

barbalus major est quam omnes aquilae. Potis-

simum vero hic in censum venit fabula, quamAn»

( 1 ) Ulroque modo scribitur.

(2) Cf. ScHSEtDER ad Arist. H. A. 1. IV. c. 6. Tom.
111. p. 221 seqq.

(3^ Saviosy in Opere c. /. Déscriptiondt l' Egypte, Tom.

XXIII. p.253.sulv.ed.del'ANcoucK£, Paris 1828.

(4) Cov. ad fhiN. 1. X. c. 3.

tS) H. A. 1. IX. c. 32.

>AT. TIJDSCHE. D. X. St. 2 CU 3. 22
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TOMNUS LiBEAALis tradidit (1) , ubi pnstquam

,PgRiPHAS in aquilam commutalus essel , addit: rijv

Si yypctixa avzov , Stij^tïaav xal avrijv ogvid-a

noirjaai avvvonov riü Tliqlcfavri ,• inoitjot cftjvijv.

Porro rij yvvctixl 8i rov üigicpavTOi ijp inoi^ai qp?j-

:Vi]P ^«SpT Jigoy anaaav Ttga^ty dvffgumoig alalav

tTCKfaiviü^ui. Inler aves vero alaïag haud facile

Gypaëtum barbatum reciperes, et quum rarior

^it , non jrgèj anaaav irga^iii dv&Qmnois inKfai-

V(a9ai potuit.

dn<fi Si liiv (p&xai vinodig xaXijg 'AXoailSftjg

d&QÓai. i'uSovaiv , noXi^s dlèg i^afaSvaai

TttXQÓu dnonpiiovaat iiJ^g noXv^tv&iog od/iijv (2)

,

alio loco nigrae vocantur (3). Est Phoca Mo-

nachus Gu.

X tXtS il V,

Incipiente vere filia Pendiosis hirundo apud He-

siODVM redire legitur (4), Duae species huc perti-

nent. Hirundo ruslica et urbica.

(1) Antonini Liberalis, T'ansformationum congeries,

ed. Veeheyk.. L. B. 1774. c. VI. p. 45.

(2^ Odyss. IV. V. 404 seqq. vinodsi Apion explicat

anoSes, ï^&i'es, alii riHnodeg: estforma peculiaris cui

similem frustra quaereres. Cf. FrANKe ad Hjmn.

in ApoLL. Del. v. 77.

(3) Hyran. in Atoll. Dei,. I. 1.

(4) Opr. el Dd. v. 566.
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tn Hynmo Homkrico in MEacDRiuM legimus (1)

:

i'v9a lilvv ivquiv txnjffaro
.

ftvpiov oX^o»

potSAOiiiv)) 7tQ07iccQ0i9i dijimv igiSijkia noirj»

aav).a noaiv ^ulvovaa' /jwj S' iQioifpV);'vwi~'

dl^Qtjaai iyiXaaae xal avzixa fUJ&Oy i'nTtiv

'

^tifi^olov ijdri fioi \iiy' óvtjatfiov , ovx ópora^ot

XttXof, <fviji> iQÓiasu, yonoizvnt , Sanos ixa'iQti ^

danaait] nQo^iuvüau ' nó^iv TóSi xaktiv advQfia,

aïóXoii öargaxov iaal, ^iXvs êgiai %uïövaa (2)

;

Animal hic descriptum est Testudo Graeca L.

Anseres cutn cycnis nonnumquam citantur inter

aves quas fugat aquila (3). Ad ripas Caystri

niagni earum greges TÏdentur (4). Est Anser

cinereus.

(1) Hymn. in Mehc, V. 24 seqq,

(2) Hymn. in JIerc. I. 1. ültimus versus laudalu»

suspeclus niihi videtur praecipue ob dictionem

aióXoy oar^axov quae Grammatici receniioris-glos-

sema redolere videtur) qiiare equiifem uncis in-

cludendum versura hiinc ceoseremi Constat autem

apud IIoMEBi'M ul6!.oy vertendum esse mobile et

Hymn. in Mebc, quamvjs non ab ipso HoMEpo
profectus, inter antiqtiissima poeseos Graecorura

monumenta ponendum esse omnes onveniunt.

Quomodo igitur dictio aidAov ocrr^atrov de teatndios

pigerrimo animalium usurpari potuiV? , -.c. V^ii/i'

(3) II. XV. V. 690, (4) U. II, vs. 460.

22*
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VU-

Fugatur -«b "ÏQiixt, Abistoteles habet (1): 6 8i»

ifi&Qog iarl noixiXog • iiiyt9oq 3' laxlv tjXinov xó»-

Tt/qpo;. Est igitur Sturnus varius Meter.

(1) H. A. )ï IX. c-, 16.

NOMINA SYSTEMATICl.

*Ai}SóiV , Sylvia Fhilomela.

AiiTÓg, Faico imperialis.

AliToi (toQCfvós, n(Q»v6s, FaIco naevids L.

Al9viri ?

*A»Qist Gryllus migratorius l.

^Aq&x*''] > Epeira diadema L.

"Aqtti], Falco fusco-ater, Aegypliu» Gael.

Aihtiv, Delphinus Delphis.

Jqatmv , Generale serpentium pomen.

*£/jj*it/j, Muraena Anguilla.

'EXicfai , Elephas indicus.

'B^Swt, Ardea cüterea L.
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Evlai , Larvae insectorum
, quae in Tulneribus et

cadaveribus degunt ; Larvae Muscae mortuorum.

'Idgtg , Formica nigra.

'/xn'j , Muslela Erminea.

"/pj/ï , Faico subbuteo.

"Igl^ <faaa6(fovos , FaIco peregrinus,

"/gijj x/jxo; , FaIco Nisu3 L.

Kanqo; , avi xanQtoi, av;, Sus Scrofa.

Kix^T} , Turdus iliacus, musicus et pilaris.

KoQmvi] , Corvus Corone.

KonmvTj iyaXioi , Larus cachinnans Pall.

Ktfxyos, Cycnus musicus Becbst.

Kr/fttpSig , x").)tis , Strix uralensis.

Kvvoftvla , Hippobosca equina L.

KvfOQaidTtjg , Acarus Ricinus L.

Ki'toi', Canis familiaris.

^aya)s , Trrwf, Lepus timidus.

^ttqoi , Larus leucophthalmus Licht. , melauoce-

phalus , Atricilla Link.

jftfxos , Canis Lupus.

Mii-ioaj), Apis mellifica.

MvTa, Musea domestica , mortuorum, Tomitoria et

Stomoxys calcitrans.

NvxTigis , Species plures e genere Vespertjlionis.

"Oftg , Komen generale serpentium.

Ili).iLa , Columba livia.

JlovUnovg, Sepia Octopus L.

JSxwXtj^ , Lumbricus terrestris.

2*mif , Strix Scops.

£tqov96$, Friogilla domestica.

^T^li Vespa vulgaris.
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TifS^o! , Aacidia Phiisca.

"TSqos?

^rtiiij, Avis feminina ad genus Aquilae pertinent,'

Faico imperialis fent.

ibioxij , Phoca Monachus Gm,

Xi'kiSmv , Hirundo urbica et rustica.

XïXvi, Testudó graeca.

Xtiv , Anser cinervus.

Wijg , Sturnus varius Mbtgr.



OTER EENE TERZiMELIKG EIGGNBANDTGE ERTE-

VE« VAN BEROEMDE EN GELEERDE PERSONE^

AJJ( CJRüLÜS CLÜSIÜS, TOORHANDEH OP

DE BIBLIOTHEEK DER HOOGESCHOOL TE

LEIBEN;

lIEDZGEDfELO DOOK

W. H. DE VRIESE.

Onder de groote mannen . die op hel laatst der

zestiende eeuw der wetenschap in ons Vaderland

tot nut en sieraad waren , komt eene voorname

plaats toe aan Chahles de l'Eciüse, of, gelijk hij

doorgaans genoemd wordt, Carolds Cldsios. Hij

was van 1593—1609 , dal is tol aan zijnen dood ,

Hoogleeraar in de Kruidkunde aan de Hoogeschool

te Leiden , en, wal bijzondere opmerking verdient,

niet zoo zeer belast met het geven van onderwijs

,

als wel met het bestuur van den Academischrn

Kruidtuin. « ludicabant enim Viri prudentiS'

« simi (Academiae Curatores)" zegtEvERH. Vor-

STiDs (1) : « a tanti Viri praesenlia non minimum

(1) Oratio funtbris in ohitum F. N. et Cl. Caboli

Clvsii. Pro officina Piantiniana , 1611. M. SiE-

cENB££K, Geschiedenis der Zeidsche Hoogeschool

,

Iste Deel bl. 62; waarmede oiet wel schijnt ovcr-

eeDtestemmcn eene plaats in het Ilde Oëel bl. 69,
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« splendorit huic Academiae accessurum , nee

opinione sua frustrati sunt."

Van het 'leven van Clusids , vermaard niet al-

leen door zijne geleerdheid , maar bemind om zijn

edel hart en hooggeschat om zijnen voorbeeldeloo-

zen ijver voor de wetenschap (I), die een ge-

brekkig ligchaam en eene tot in hoogen ouderdom

lijdende gezondheid ten gevolge had, kennen wij

weinig meer, dan heigene óf door Vorstius , óf

door zijne eigeen mededeelingen , in zijne veelvul-

dige geschriften gedaan , tot ons gekomen is.

De aan het hoofd van dit opstel genoemde ver-

zameling van eigenhandige brieven aan Cldsius ,

die uit eenige honderden bestaat , en van welke

briefwisseling , voor zoo veel mij bekend is , niel

dan het geringste deel het licht heeft gezien

,

zoude welligt tot aanvulling van de levensbijzon-

heden van den grooten man , aan wien zij gerigt

zijn , kunnen dienen.

Ik ben aan de welwillendheid van den Heer Bi-

bliothecaris der Leidsche Hoogeschool , Prof. GeelJ,

alwaar men leest dat, in 15S4, zekere Ci>uyt aan

Clusius, die in 1593 eerst beroepen is, werd

toegevoegd.

(l) BüEHnAAVE zegt van hem: r>quis enim Clusio

y>aul vir melior , aut pracstantior èoiahicus." (^Or,

quam hahuil quum muntre hotanicen docendi abir^t,

1729). Treviranps spreekt met uilbundigen lof

van Clcsids (Car. Clüsii et Coneadi Gesnêri

Epist. ined. Ex Arclietypis edidit \i, C. Tasv. Lip»

jiM, 1830J.
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de inzage Tan die stuliken verschuldigd. ZHG.

gelieve daarvoor mijne dankbetuiging aanlene-

men, welke ik evenzeer aanbied aan den lleere

J. T. Bergmar , voor zoo menigvuldige inlichtin-

gen , mij bij deze en vroegere gelegenheden gege-

ven. Reeds voorlang vvas ik voornemens op die

handschriften, welker beslaan noch den Kruid-

kundigen , noch den onderzoekeren der geschie-

denis genoegzaam schijnt bekend te zijn , de aan-

dacht te vestigen. De nimmer rustende voortgang

der nieuwe wetenschap heeft mij van dit gedeelte

der oudere , hoe belangrijk hetzelve ook kunne

zijn , voor als nog teruggehouden. Ik wil echter

nu niet langer uitstellen om er van te spreken.

Ik heb het voornemen op enkele van die brieven

later terug te komen.

Deze Clusiana zijn wel te onderscheiden van

die, welker voorgenomene uitgave mijn geëerde

ambtgenoot CnAKLEsMoFREn, te Luik, mij onlangs

heeft toegeschreven (1) , en welke, mede voorhanden

op de Boekerij der Leidsche Hoogeschool , vooral

betreffen eigenhandige aanteekeuingen van Clusius

aan den rand van zijne eigene werken of die van

DoDONAEos. Deze laatste schijnen onbekend te zijn

gebleven aan den biograaph van laatstgemelden
,

den Heer Dr. vah Mberbece , te Mechelen (2).

(1) Hist. litteraire et teientijique des Tulipes, Brux.

I8Ï2. 9.

(2) Rech. hist. et crit. sur la vie et les ouvrages de Rek-
ziKt üooofNs. Malines, 18^1.
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De bedoelde brieven mjn beval in acht bundef»,

welke ten opschrift hebben : Illustrium et eru-

ditorum virorum et feminetrum epistolae ad

Carolum Clusium. De achtste bundel bevat-

alleen brieven van vrouwen. Zij zijn voor het

overige allen zoodanig gerangschikt , dal die vatf

-

een' en denzelfden persoon bijeen liggen , en ver-

der die van personen uit een en hetzelfde land

,

zoo veel als mogelijk is, in denzelfden bundel

voorkomen. Er zijn er alzoo van Nederlanders,

Duitschers, Franschen , Engelschen , Italianen enz.

Zij zijn geschreven door geleerden van allerlei

vakken , maar vooral door beoefenaars of liefheb-

bers van de kruidkundige wetenschap, doorboog

aanzienlijke personen, vorsten en vorstinnen, man-

nen van staat , beroemde vrouwen , én eindelijk

ook door in de geschiedenis weinig of niet be-

kende menschen. De onderwerpen zijn vooral

over planten, en somwijlen, bepaaldelijk in de brie-

ven van de nabestaanden van Cicsiüs, over fami-

lie-aangelegenheden. Eenige weinige hebben be-

trekking op staatkundige gebeurtenissen of op de

oorlogen , in dien tijd , in Frankrijk en elders ge-

voerd. De taal is veelal de Latijnsche ; inzonder-

heid geldt dit de brieven van de geleerden. Zij

steekt merkelijk af bij die van de tegenwoordige

Natuuronderzoekers, waaronder er zijn die er óf

geen flaauw denkbeeld van hebben, óf die taal

niet achten. Sommigen gaan zelfs zoo ver , dat

zij meenen dat het kennen van redelijk Latijn

iemand volslagen ongeschikt maakt tol eeae be-
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trekking als openlijk leeraar ! De Fransche en

Nederduilsche brieven, welke laatste het kleinste

aantal uitmaken , zijn natuurlijk in den stijl van

dien lijd geschreven.

De meesten zijn goed leesbaar. Enkelen , wel-

ke mij , era den auteur , toeschenen zeer belang-

rijk te kunnen zijn , heb ik niet kunnen lezen, hei-

geen ik meen aan mijne mindere ervaring in de-

zen te moeten toeschrijven. Daartoe behoort ook

de eenige brief van Dodokaeds , welke zich iu deze

verzameling bevindt.

Aan de authenticiteit dezer brieven valt niet te

twijfelen. Met eigene hand heeft Ctusios op eiken

brief aangeleekend het jaartal, den dag der maand

waarop, de plaats vanwaar en den persoon door

wien dezelve is geschreven of afgezonden ; vervol-

gens waar en wanneer hij denzelren ontvangen en

beantwoord heeft. Eenige brieven dragen nog op

het lak of den ouwel afdrukken van familiewa-

pens, vermoedelijk wel van de afzenders. Men ziet

in een en ander de naauwkeurigheid van Closiüs we-

der duidelijk doorstralen. Dat hij z6ó vele brieven

ontving eu beantwoordde, zal allhans den Kruid-

kundigen niet verwonderen. « Vix dies praete-

u ribat" (schrijft Vobstics) , « quo non aut ipse

« lileras daret , aut ab aliis avciperet." Maar

men verheze bovendien niet uit het oog , dat

deze groote man , die een van de Stalores der

wetenschap was , bijna alle landen van Europa

bezocht en in enkele , jaren lang , vertoefd had.
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Bierdoor had hij vele naauwe en belangrijke »er-

biiidtenissen aangeknoopt Wic heiu kende, had

hij in gelijke mate lief, als hij hem bewonderde of

vereerde. Dit stranlt door in bijna alle de ihans

voor ons liggende schrifturen.

Hel tijdvak , waarover die brieven loopen, is dat

van het openbaar leven van Clusids. Mijn bestek

niel gedoogende over deze bundels met brieven io

het breede te spreken , zal ik slechts van eenige

van de namen der schrijvers of schrijfsters mel-

ding maken, waarmede ik evenwel niet wil geacht

worden de waarde van de anderen , welke ik nu

met kan vermelden , minder te stellen. Ik zal daarin

eeue alphabetische orde volgen. Onder die . welke

dan meer bijzonder mijne aandacht hebben ge-

trokken , zijn de brieven van: 1°. PniL. Marsix

van St. AI.(/e^onde, geschreven van Soeburg op het

eiland Walcheren. Cmsics was deslijds (dat is in

1590 en verv.) ambteloos te Frankfort, werwaarts

liij zich , oververzadigd zoo het schijnt van de

hoilucht te Weenen , na den dood van Keizer

Itlatimiliaan August , wien hij zijnen vriend noem-

de , had heen begeven. Destijds scheen de be-

roemde briefschrijver veel moeite aantewenden

om onzen Kruidkundige aantebevelen bij den

Koning van Frankrijk, ten einde hij welligl te Pa-

rijs, in eenige openbare betrekking zoude geraken.

Voorts loopt het onderwerp dezer brieven over

planten en eindelijk over de toenmalige tijdsom-

standigheden, als het iuuemen van Zulphen en
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Deyentet en liel voorgenortipn beleg van Nijmegen

door Maubits. 2°. Lxisses Aldrovandos , over het

uitgeven van geschrifleu , over plaulen , over het

ruilen en toezenden van dieren, enz. 3'. CnAai.Es

I>'AftE^BEaG. 4°. Hoi^oKiüs Br lius van Viccnza, art»

te Cydon op Candia. Deze behooren zeker onder

de meest belangrijke , wegens de beschrijvingen,

van nieuwe , toen min of in 't geheel niet beken-

de planten. Men kent die uit Clusids (Hist.

PI. II). Zij zijn geschreven van 1598 tot 1602.

5°. JoHAS BoisoT (1597) en 6^. Lodise Boisot (Bru-

xelles, 1584). V. JIarie de Bbuie'v , Princessc de

Chiraay, Duchesse d'Aerschot (1599). 8'. Lonsn

BE CoLiGST , Princesse d'Orange (la Haye 1603),

vermoedelijk niet geheel eigenhandig geschreven.

maar «lechls door deze Vorstin onderteekend. 9°.

JicOBDS Closids, den neef v.nn Carolüs Closiüs.

10°. Fabiüs Colomma (Rome 1606'. 11°. Joaivkss

CoKRABus, Episcopus Eysladtensis (Eystadt , 1607)

aan Cldsius te Leiden. Het is genoeg bekend
,

wat deze voortreffelijke man voor de wetensehap

gedaan heeft. Uit zijne brieven aan Closics blijkt

dit mede zeer duidelijk. Hij schrijft van de

kruidkunde , « Et faleor me hoc studio inque

« homine Ecclesiastico non indigno , et ad quod

« optimus et modestissimus qui'sque (teste Lipsio

« cap. 2. de Constantia , libr. 2) a natura ipsa

c trahitur , cuique ab omni aevo Imperalores

,

t Reges, Principes el selectiores animae im-

« pense operam dedere , eximie delectari. Inde
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i{ Jü ut omnes quos hujus rei studii sludioSol

ncomperio ex animo compleclar , inter quos

« praecipue Te
,
quem in contexanda rariorum

« plantarum historia hoc nostro seculo facile

« principem agnosco," eet, 12°. Mad. Gëneviestb

IE ConTE, veuve de Behnard de l'Ecltjse, veelal

over familie-bijzonderheden. 13°. Rembekt Dodo-

haeos, (voor mij) onleesbaar. 14°. Jawtjs Doosa

Fil. , vol betuigingen van hartelijke toegenegen-

heid voor Cldsios (1591). 15°. Bernard db l'E-

CLUSE (160;?), als bij 12°. 16°. Sabine d'Egmont,

Comtesse de Solms. 17°. Wilhelm , Landgraaf van

Hessen (Cassel, 1691). Deze was Glusius zeer

genegen. « Erat illi Clusiüs iantopere acceptus

n (zegt VoRSTitJs) ut anituo illum honoraret sti-

« pendio , tanloperefamiliaris , ut eddem illove^

« herelur rheda." Het eerste althans kan Clusids

niet onverschillig geweest zijn : ik herinner mij

niet ergens te hebben aangeteekend gevonden , dat

hij in bijzonder ruime mate van tijdelijke midde-

lenwas voorzien, 18°. Cosillemtte db Hokesteh ,

Bom'. deBrederode. 19°. Ferr. Imperatos (Neap,

1593). 20°. J04.CHIM Jüngkruam (Patavii, 1391).

21°. Lddov. Jdngeruah (Lipsiae, 1603). 22°. Jea»

DE Maes, neef van Closids (1601), over bota-

nische onderwerpen , doch ook veel over minder

belangrijke familie-zaken, 23°. Jobanses Metellds

(1571) , vooral over den toenmaligen politieken toe-

stand. 24°. Jean DE Mekode (Liège, 1596> 25°.

Abram. Ortelids, de bekende geograaph (1369).
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26°. Mathusde l'Obbl (1602). 27°. P. Paauw, over

de komst van Clüsids naar Leiden (Leiden, 1593).

28°. Reheaimos (1601). 29°. LEONif. Raüwoifb

(Auguslae, 1584). 30°. Jo. Viviahds (AquisGraa.,

1593) , beklag aan Clcsius over eenen val, met

loewensching van belerschap. Clvsids moet toen

op het punt geweest zijn van naar Leiden te ver-

trekken.

Er is één brief van Cldsius zelven bij (Weenen

,

10 Dec. 1587) aan den Baron Balthasar de Bat-

THTAN, Hongaarsch edelman. Deze is, om dei»

inhoud , een van de belangrijkste brieven uit deze

geheele verzameling. Dezelve betreft vooral den

veldslag van Poitoux , tusschen bet leger vau den

koning van Navarre en den koning van Frankrijk,

waarbij aan het eerste, hoezeer met aanmerkelijk

verlies aan beide zijden, de overhand ble^f, en

de Hertog db Jotedse met zijnen jongeren broe-

der sneuvelde, enz. De aan een Tijdschrift voor

Natuurlijke Geschiedenis heterogene aard van dit

onderwerp doet het mij minder doelmatig voor-

komen , dezen brief hier intelasschen.

Vraagt men mij, waartoe deze brieven , uit een

botanisch oogpunt, zouden kunnen dienen, dan

zoude ik daarop het volgende antwoorden. Voor

zoo verre zij de ontdekking en beschrijvingen van

nieuwe, toen nog onbekende, planten bevatten,

hebhen waarschijnlijk reeds de meesten gediend

tot bouwstoffen voor de werken van Clüsios zelven.

Eu in zoo verre zij dit niet hebben gedaan , kuurj
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nen zij veelligt nog aanleiding geven lot geschied-

kundige onderzoekingon betreffende den invoer

van elders en de oorspronkelijke groeiplaats van

vele ge'wassen , welke reeds ia vroegere eeuwen

liju gekweekt geworden en waarvan men niet

weet , van welk punt zij zich hebben "Verbreid.

Z.ulk een speciaal onderzoek zoude jaren tijds

vorderen, geheele reeksen van geschiedkundig-bo-

tanische nasporingen vereischen , maar misschien

weinige , en dan nog met onbegrijpelijk groote

inspanning verkregene resultaten opleveren. Ik

voor mij zoude meenen, bij den grooten voortgang

der wetenschap, voor zulk eenen arbeid den tijd

niet te mogen afionderen. Buileudien zijn de lan-

den , van welker vegetatie aan Closids beriglen

worden gezonden , later onderzocht. De naspo-

ringen van HoROBics Bellus, zoo gewigtig voor

de kennis van de planten van den Archipel , en

dus ook voor die van welke de klassieke auteurs

en de vroegere kruidkundigen melding maken

,

zijn later voor een groot deel vervangen door

nieuwere onderzoekingen , ook door die van Sip-

THOR» , die, als 't ware, met de klassieken in

de hand den Griekschen bodem heeft onderzocht,

en door wiens Flora Graeca de wetenschap op

dit gewigtig punt grootelijks is verrijkt.

In hoeverre de brieven van niet-kruidkundigen,

die dus niet over botanische maar over historische

zaken handelen, van belang zijn, dit mogen an-

deren , meer bevoegden beslissen. Ik wil mij
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daaraan niet wagen. Maar ik geloof noglhans,

aangezien de personen door wie en den tijd waar-

op zij geschreven zijn , dat de geschiedkundige

en oudheidkenner dezelve niet vruchteloos zoude

inzien.

Zouden derhalve deze brieven der uitgave waar-

dig zijn? Ik wil daarlaten of er een uitgever

Ie vinden zoude zijn voor eene onderneming waar-

van de uitkomst zóó onzeker moet zijn te achten;

maar ik geloof niettemin , dat het belang van en-

kele dier brieven voor de uitgave niet kan worden

in twijfel getrokken. Men geve er slechts zooda-

nige , waarbij wij eeuig licht erlangen óf over

natuurlijke geschiedenis, óf over deze en gene

belangrijke gebeurtenis, óf eindelijk over denman

aan wien zij gerigt of de personen door welke zij

geschreven zijn. Men onthoude zich van de uit-

gaaf van die , welke louter schoone woorden

,

geene zaken bevatten , hoedanige wij er wel eens

van geleerden van andere vakken hebben zien uit-

geven en waarmede men wel eens der nagedach-

tenis van de Schrijvers weinig eer aandoet.

Er blijft mij ééne aanmerking en ééne vrage

over. Cldsids heeft op al die brieven geantwoord.

Van deze antwoorden moeten er nog wel hier en

daar bij bijzondere personen , of misschien wel

in openbare Bibliotheken voorhanden zijn. Waar

zijn zij, en wie kent dezelve? Mij dunkt dat het

kennen van die brieven eene aanwinst voor de

rcgte waardcering van den groolen Clusius zoude

BAT. Tijoscaa. D, X, St. 2en3, 23
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zijn. Men heeft mij , voorleden jaar te Londen

zijnde, verzekerd dat de Bibliotheek van het Britsch

Museum er geene bezit. Vermoedelijk zullen er

in België , met welks bewoners Closids in meer

naauwe betrekking was , hier en daar te vinden

zijn. Mijnen vrienden Ch. Mokken en Kickx en

den Hoogl. Maktess te Leuven , boven anderen

,

in laatstgemeld land , tot zoodanig onderzoek in

staat , en , wat de beiden eersten betreft , door

hunne historisch-botanische nasporingen bekend

,

zij deze zaak even als aan alle buitenlandsche

Kruidkundigen , welke in dezelve belang mogten

stellen , bijzonder aanbevolen.

Amsterdam , Junij J843,



BESCHRIJVING

EESEK

VOLLEDIGE VERGROENING

PRIMULA SINENSIS Lindl.

DOOR

J. H, MOLKENBOER, ned. doct.

Man darf tvoU behanplen, dass ohne Beo-

bachlutfgcn missgebildeter Blüthen der

menschliche Scharfeinn kaum im Stande

gewesen ware , den richtigen Weg zur Er-

klarung der Blülheabildung zu finden.

HüCO MOHL.

ï)e geringachting der afwijkingen in de Natuur

Van den gewonen vorm en de groeiwijze, en het

denkbeeld , dat men deze zoogenaamde monsters

als afwijking van den gewonen regel ook niet

anders , dan uit de gewone physiologische wellen

zoude kunnen verklaren , veroorzaakten , dat slechts

weinige voorbeelden van dezen aard behoorlijk

AAT. TijQscua. D. X. St. 4. 24
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bescbf«ven werden en nimmer daaruit een geheel

gevormd werd. Zoodra men echter in de laat-

ste tijden begonnen is meer en meer in te zien

,

dat deze afwijkingen meer waarde hadden, en

dat zij , den verschillenden trap van ontwikkeling

voorstellende , juist aanleiding moesten geven ter

opheldering der morphologie, is men er op be-

dacht geworden om de verspreide waarnemingen

te verzamelen , nieuwe op te sporen , dezelve met

organographie en physiologie in verband te bren-

gen , verwantschap van familien en geslachten

daaruit af te leiden, de wetten van morphologie

daardoor te bevestigen , en alzoo deze kennis tot

een belangrijk gedeelte der kruidkundige welen-

schap , onder den naam van Teratologie te ver-

heffen. Onder de afdeelingen derzelve komt voor-

al die in aanmerking, welke de metamorphose

der verschillende organen in bladaardige zelfstan-

digheid bevat , en meer bepaaldelijk die ouderaf-

deeling , welke over de bloem en derzelver dee-

len , tot bladzelfstandigheid of bladkleur over-

gaande , handelt. Reeds hadden onderscheidene

voorbeelden uit deze onderafdeeling , waarvoor

E^GELllIAR het eerst den zeer gepasten naam vi-

resnentia oi vergroening heeft voorgesteld , mijne

aandacht tot zich getrokken , toen ik voor eenigen

tijd bij den Heer Rodbabd, kweeker en medelid

van de Koninklijke Maatschappij tot aanmoediging

van den Tuinbouw , vier exemplaren van vergroen-

de Priwula shcensis aantrof.

Cerzclver bezit werd mij goedgunstig afgestaan
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en eene oppervlakkige beschouwing overtuigde mij

reeds van hare hooge belangrijkheid voor de ont-

vrikkelingsleer in het algemeen, en meer bijzonder

voor die, waarbij de plantendeelen gesteld wor-

den in spiralen geplaatst te zijn en uit bladkransen

te bestaan. Later onderzoek leerde mij , dat dit

verschijnsel dikwerf bij P, sinensis plaats had

,

en dat er dit jaar op de tentoonstelling van ge-

wassen te Utrecht, een dergelijk exemplaar voor-

handen was geweest. Eene soortgelijke afwijking

werd ook door Bronohiart (Annales des Scienc,

nat. 1834. L pag, 308. planche IX. fig. c) waar-

genomen aan P, sinensis (1), waarvan evenwel

mijne vier voorwerpen zeer verschilden , als le-

verende alle denzelfden volslagenén overgang tot

vergroening aller deelen . en daarvan wederom tot

bladvorm en bladzelfstandigheid op. Overtuigd

van de waarheid van het door Bhohghiart aan-

(1) Ongeveer dezelfde waarneming deed ook de Hoog-
geleerde Heer de Vbiese, die de welwillendheid

gehad heeft mij daarvan de afleekening en be-

schrijving ter inzage te geven. De schutblaadjes

zgn afwisselend van vorm , zoodat zij tot dien der

bladen zelve overgaan. De groene bloemkroon-

slippen zijn aan den zoom ingesneden en worden

met derzelvcr langere buis door den kelk in lengte

meestal overtroffen. De helmknoppen aan de ope-

ning of aan den top der buis van de bloemkroon

geplaatst, bestaan uit twee bladaardige hokjes. De
stamper aan de eene zijde met eene opening of sleuf

voorzien, is eveneens bladaardig en heeft alzoo het

aanzien van een carpophylium.
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gevoerde: « il me setnble que , dans l'étal actuel

« de la science, il serail ulile de publier presque

« lous les cas de rnonstruosité qu'on a occasion

« d'observer , lorsqu'ils ne rcntrent pas coraplè-

« tement dans ceux qui sont déji connus;" be-

sloot ik de plant te doen afteekenen en eene

beknopte, doch zoo volledig mogelijke beschrij-

ving daarbij te voegen , in de hoop , daardoor cene

•wel ligt niet geheel onbelangrijke bijdrage te zul-

len leveren. Ik zal mij van alle verklaring ont-

houden , daar ik eensdeels eene enkele waarne-

ming niet voor genoegzaam houde lot het verkrij-

gen van voldoende uitkomsten , en mij anderdeels

niet vermeten zoude , op een zóó ruim en nog

weinig ontgonnen veld rond te dvfalen. Ik zal

dit liever aan hen overlaten , die genoegzame

bouwstoffen daartoe bezitten, en dit des teeerder,

daar ook Schader beloofd heeft nader op deze

afwijking van P. sinensis te zullen terug komen ,

zeggende : « Die namliche für die nahere Kenntniss

« der innerlichen Nalur der centralen Blüthenthei-

« Ie , besonders der Eierchen , höchsl wichtigen

<i Antholyse habe ich ebenfalls beobachtet und be-

« hufs einar spatcrn Darlegung ausführlich zeich-

« nen lassen " (1). Ik zal mij dus bepalen tot

eene beschrijving der door mij waargenomene ver-

groening met vergelijkende belrekking tol de nor-

male plant zelve.

(1) Cf. Meybn, Pftanzen Pathol. und Teralol. Th. II.

S. 191.
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De planten , fig. 1 , zijn zeer weelderig en bloeijen

rijk. De stengels, bladen en bloeiwijze leveren niet

het geringste verschil op , en ook de middelste bloem-

ïleel van het scherm is, even als bij P. sinensis

somtijds plaats heeft , voor verlenging en weder-

verdeeling in een bloemscherm vatbaar. De lijn-

lancetvormige schulblaadjes zijn, even als bij den

normalen vorm , somtijds met eene of meer onregel-

matige insnijdingen voorzien, waardoor zij inde ver-

schillende bloemschermen den trapsgewijzen over-

ging tot den vorm der slengelbladen verloonen

,

fig. 23. Even als de normale vorm in de oksels

zijner slengelbladen!, die hel aanzien van wortelbla-

den hebben , knoppen en jonge planten ontwikkelt;

even zoo vertoonen enkele bloemschermen aan den

yoet hunner bloemstelen bladknoppen en daar-

uit reeds ontwikkelde plantjes , hetgeen dezelve

het aanzien geeft van kinderend te zijn , of wel

van nieuwe , op langer stengel ontwikkelde planten

met onmiddellijk daaruit voortspruitende , niet in

een scherm geplaatste, bloemen, fig. 2a. Hetzelfde

heeft plaats bij sommige schermen in den oksel van

den kelk , der bloemkroon en meestal zelfs in die van

het vruchtomhiilsel , fig. 10, II , ISa, 136, 17a.

De bloemstelen , over het algemeen iets korter

en dikker, zijn naar den top toe langzamerhand

verdikt, en van een meer en meer naar het paars

bellend groen. De kelk , in de gewone planten

kegelvormig , opgeblazen , aan den voet afgeplat

,

flg. 8 a, en aan den top met vijf zeer korte opgerigte

insnijdingen voorzien , fig. 8 b , verlooul bij deze
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afwijking hare grootste wijdie aan den top, als

.ware zij omgekeerd kegelvormig , verloopt naar

beneden toe langzamerhand in eene cilindervormi-

ge , ongeplooide , met het opgeblazene geplooide

boveneinde in lengte overeenkomende buis , fig. 2c,

en heeft de slippen , in plaats van opgerigt en tegen

de buis der bloemkroon aangedrukt, geheel terug-

geslagen , zoodat de punten derzelve op het eenig-

zins vernaauwde gedeelte, jfig, 12 a, lOa. 2$.

van den opgeblazencn kelk rusten. In het algemeen

overtreft de kelk meer dan tweemaal de lengte van

dien der normale soort ; het opgeblazene groene

boveneinde heeft genoegzaam de lengte van den

gewonen kelk , terwijl hel buisvormige verlengsel

,

iels langer dan het boveneinde, eene meer vleesch-

achlige zelfstandigheid heeft en in kleur met het

bovenste gedeelte der bloemstelen overeenkomt.

De grasgroene bloemkroon is over het geheel

iets kleiner en haar buisvormig gedeelte iels wij-

der en paarsachtig groen gekleurd ; terwijl die

van de normale P. sinensis , bij eene groenachlig

witte buis , zacht naar het rozenrood hellende ,

paarse bloemblaadjes bezit. De lengte van het

buisvormige gedeelte van de bloemkroon is de-

zelfde als die van P. sinensis ; behalve echter in

verschil van kleur en meerdere vleeschachligheid'

onderscheidt zich deze verscheidenheid ook daar-

in , dat de bloemkroon met het vruchtbed (lorus)

zaamgegroeid is , en eerder verdorren of afrol-

len , dan op de gewone wijze afvallen zoude.

Dit laatste verschilpunt , tegenover de zoo ligt
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afvallende bloemkroon der normale soort , doet

vooral den overgang van de bloemkroon tol blad-

aitrdig orgaan , met behoud van haren gewonen

,

doch omgekeerden vorm in het oog vallen. De
boord van de bloemkroon is eveneens vijfdeelig

,

maar wijkt af door zijne grasgroene kleur, sterke

beharing , meer elliptischen dan omgekeerd hart-

vormigen vorm der slippen , met dieper uitgeranden,

bijkans tweelobbigen top : de stand van dezen

boord is niet horizontaal met betrekking tot het ver-

ticale buisvormige gedeelte , maar slaat trechlers-

gewijze open. De zoom van sommige bloemblaadjes

is onregelmatig met eenige insnijdingen voorzien
,

welke den overgang totbladvorm, fig. 106, Il a,

aantoonen. Ook hebben zeer weinige bloemen , ia

slede van vijfdeelig te zijn, het getal 6 der dee-

len symmetrisch , fig. 2 a.

Voordat ik overga tot, de beschrijving der helm-

draden , moei ik korlelijk gewagen van twee bloem»

stengels, welke eenig verschil maken met de tot

nog toe beschrevene deelen. Beide ziju aan dea

top niet in schermen verdeeld ; zoodal iedere bloem-

slcngel slechts ééne , doch buitengewoon sterk ont-

wikkelde , bloem voortbrengt.

De eene , fig. .3 , heeft hel schulblaadje a aan den

voet v.-in den kelk ingeplant en van onregelmaligen

bladvorm. De kelk , zijdelings gespleten, heeft den

ecnen rand der spleet 6 vrij , terwijl de ander over

zijn geheele beloop eenigzius verdikt c en met de

bloemkroon vastgegroeid is: behalve deze splijting

en meerdere grootte verschilt de kelk in niets van
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de vroeger beschrevene, dan alleen daarin, dat

sommige der slippen met 3—5 insnijdingen voor-

zien zijn. De bloemkroon, in allen deele met de

reeds beschrevene overeenkomende , is grooter en

derzelver boord heeft, in plaats van vijf, negen

slippen, waarvan er zich ééne d , breeder dan de

overigen en met dubbele uitranding aan den top

,

als uit twee zaamgegroeide bloemkroon- slippen

voordoet. Men zoude dus het oorspronkelijke vijf-

tal hier als verdubbeld kunnen beschouwen , het-

geen echter opmerkelijk is bij de overige overeen-

stemming der deelen dezer bloera in aantal met

de reeds beschrevene. Immers bezit deze bloem

slechts één vruchtbegiusel , één' stamper en 5 heloa-

slijlen, terwijl er zich geene sporen hoegenaamd

opdoen van abortive verdubbeling derzelve.

De andere bloemstengel , fig. 7 , heeft het schut-

blaadje aan zijnen voet geplaatst en draagt even-

eens slechts ééne in grootte, vorm en spiijtiug

van den kelk met de zoo pas beschrevene overeen-

komende bloem. De rand van den gesplelenen

kelk echter , aan de ecne zijde geheel vrij , is aan

de andere zijde zoodanig met de bloemkroon vast-

gegroeid en deze wederom met het vruchtomhulsel,

dat alle de deelen der bloem in eene onafgebro-

kene regelmatige spiraal geplaatst zijn en zich

bij ontrolling , fig. 6 , als uit ééne bladvlakte be-

staande voordoexi , welke slechts aan deu top, door

liet verschil in vprm der slippen, het onderscheid lus-

schen kelk, fig. G h, en bloemkroon, fig. 6 a, doet zien.

De boord der bloemkroon is zesdeelig , het vrucht-



363

omhulsel, ter zijde gespleten, fig 6 c, en aan den top

en Toel digt gegroeid. Niet alleen behooren dus

de kelk, bloemkroon en helrastijlen, maar ook het

vruchtomhulsel tot de zijdclingsche of accessoire

deelen der plant ; terwijl de placenlatie of het

spermophorum met deszelfs eitjes, fig. 5, uitsluitend

tot de centrale deelen of de as der plant moeten

gebragt worden.

De helmstijlen, bij P. sinensis met de bloem-

kroon tot digt bij derzelver boord vereenigd , zijn

bij alle de bloemen aan den voet van het buis-

vormige gedeelte der bloemkroon ingeplant en over

hun geheele verdere beloop vrij : hierop is echter

bij éénen helmdraad eene uilzondering, als zijnde

over zij n geheele beloop met de bloemkroon aaneen-

gegroeid, tervyijl de helmknop, door het uitgegroeide

connectivum, aan den voet van de slip der bloem-

kroon vastgehecht is, fig. 4. De helmdraden, behaard

en paarsachtig van kleur, komen in aantal en

plaatsing met die der normale plant overeen, en dra-

gen over het algemeen onvruchtbare helmknoppen.

Deze helmknopjes, fig.26, bestaan uit een lichtgroen

,

vleeschachlig , tol den lancetvorm opgerold blaad.

je , dat van onderen bol , van boven hol en gesleufd

,

aan de iuhechting twee verlengsels heeft , waardoor

hetzelve zich spiesvormig voordoet. Stuifmeel heb

ik bij de meeste derzelve niet kunnen waarnemen

,

ofschoon de ingerolde randen van het blaadje aan

beide zijden van den helmknop een hokje vormden.

Het vruchtomhulsel , bij I'. sinensis na het af-

vallen van de bloemkroon tol aan deszelfs volle-

dige rijpheid binnen den voorldurenden kelk bc-
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sloten , fig. 9a, is in dezen in cleu beginne binnen

het buisvormige gedeelte der nooit afvallende bloem-

kroou bevat , fig, 1 a,2(l, II , 12 6 , en groeit lang-

zamerhand zoozeer uit , dat het als een geplooid ,

groen , bladaardig en sterk behaard ligchaara bo-

ven den boord uitsteekt , fig. 15, 3e, Gd, 7a,

13 c, en de opening der bloemkroon geheel sluit.

Het benedenste gedeelte , fig. 1 3 af , binnen de bloem-

kroon besloten , vult de geheele ruimte derzel-

ve aan , is gegroefd en niet geplooid ,
paars van

kleur , wasachtig glinsterend en verwijdt zich naar

boven toe langzamerhand , fig. 6 e , of ook som-

tijds eensklaps fig, 2 e , tot een liol, ledig, knods-

vormig opgeblazen, bladaardig, van binnen en bui-

ten behaard vruchtomhulsel , op den top waarvan

zich een vrij korte , behaarde stamper met goed

gevormden en bevruchlbaren stempel bevindt. Het

buiten den boord gelegene gedeelte van dit vrucht-

omhulsel, op gelijke wijze geplooid als het boven-

deel van den kelk , is vóór deszelfs uitgroeijing en

verheffing buiten de opening der bloemkroon za-

roengeperst of opgevouwen , fig. 12 b. Bij de ope-

ning van hetzelve is er geen zamenhang tusschen

den stamper, fig. 13 e, en het langer of korter

gesteelde vruchtbeginsél , fig. 13/. Aan den voet

van het vruchtonihulsel bevinden zich wrataardige

ligchaampjes , fig, 17 «t, welke later in zeer lang

gesteelde blaadjes overgaan en somtijds de geheele

ruimte van het omhulsel aanvullen , fig. 13: zij

bleken mij bij eenige vergrooting niets anders te

zijn dan bladkaoppen, even als die, welke zich
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aan den voet der bloemstelen en in den oksel van

den kelk vertoonen.

Het vruchtbeginsel bij alle bloemen op eenen

met verspreide haartjes voorzienen en in lengte

zeer afwisselenden, doch altijd belrekkelijk vrij

langen steel , fig. 176, 5a, geplaatst, levert eene

volledige reeks vau ontwikkelingen op, fig. 5 6,

12 c, 13 f, 17 c. De geringste afwijking heeft

plaats bij die vruchtbeginsels , wier eitjes slechts

daarin van die der normale P. sinensis fig. 22

,

verschillen , dat de eimond , in stede van zijde-

lings, tegen over de aanhechting geplaatst is ,

fig. 18. Ditzelfde heeft ook reeds Bkohgkiart in

zijne waarnemingen aangaande eene vergroening

bij dezelfde plant opgemerkt ; doch zijne afbeel-

ding daarvan komt niet geheel met mijne waar-

neming overeen. In andere vruchtbeginsels wor-

den deze eitjes door vleeschachtige , 3—5-lobbige

blaadjes vervangen : sommigen zijn alsdan geheel

met die blaadjes bedekt, fig. 2;i,- anderen bezit-

ten aan den voet nog behoorlijk gevormde ei-

tjes ; anderen wederom , aan den voet met blaad-

jes bezet , hebben aan den top lang gesteelde

eitjes , lig. 24. Deze , in stede van eitjes ont-

wikkelde blaadjes zijn eivormig , aan den voet

langs den bladsteel afloopend , en aan den top

slomp toegc'punt ; zij hebbeu eenen vrij sterken

niiddennerf, waaruit zich naar iederen lob een

zijiierf begeeft. Over het geheel zijn zij sterk be-

haard en geelwit van kleur , fig. 19. De beharing

derzelve , even als vau de overige deeien der bloem

,
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beslaat uit eene op elkander geplaatste reeks van

vierhoekige cellen , wier eenigzins naaüwer bo-

veneinde aan de haartjes hel aanzien geeft van

geleed te zijn , en wier eindcel bolvormig is , fig.

20. Ce haren bij de normale P. sinensis

daarentegen bestaan uit eene gelijke reeks van cellen,

vvier vorm meer verlengd en naar het cilinder-

vorraige hellende is , en welke zonder geledingen

te doen zien, somtijds ook in een bolletje eindi-

gen , meestal echter spits toegepunt zijn. In meer

ontwikkelde vruchtbeginsels zijn deze vlakke blaad-

jes, fig.l7c, evenals ook de hooger geplaatste eitjes,

fig. 16, lang gesteeld : de stelen van beide sterk

behaard, staan bij de eitjes regtop ; bij de blaad-

jes daarentegen naar buiten en benedenwaarts ge-

bogen, krommen zij zich ongeveer op de helft

hunner lengte om en stijgen dan regt naar bo-

ven. De bovenste dezer blaadjes zijn meestal pe-

perhuisvonnig opgerold , zonder nogtans met de

randen digi gegroeid te zijn, fig. 21.

Slechts bij zeer weinige bloemen heb ik den

overgang van eitjes tol plantjes waargenomen, en

het schijnt mij toe, dat dit afgehangen heeft van

het bevruchtingsverrnogen der helraknoppen , wel-

ke in die voorwerpen niet alleen goed stuifmeel

bezaten, maar zelfs eveneens als bij de normale

P. sinensis gevormd waren. De overgang van be-

vrucht ei tot kiemende plant moest bij die voor-

werpen plaats hebben , wegens het vast zamengroei-

jen der bloemkroon met het vruchtbed en het

niet openspringen van het vruchtbeklcedsel ; waar^



367

tioór de eitjes altijd ingesloten en door de rtioe-

(lerplant gevoed , lot kieming en ontwikiseling

overgingen. Het vruchlliulsel toch blijft gesloten

tot dal hetzelve met de geheele bloera verdort ; ter-

wijl de ontwikkelde plantjes hetzelve eindelijk door

hunne uilzelling doen scheuren , of bij minder

sterke ontwikkeling , de eitjes in hunnen kiemen-

den toestand verstikken en afsterven. In die vrucht-

omhulsels , waarin zich kiemende eitjes bevinden ,

18 bet vruchtbeginsel zeer lang gesteeld en neemt

hetzelve het geplooide , wijde en opgeblazene boven-

einde van het omhulsel in , hetwelk boven de bloem-

kroon uitsteekt. Dit vruchtbeginsel , fig. 5 , bestaat

uit eene kuif van opgerigte , in lengte afwisselende ,

paarsgroene steeltjes met een verdikt bovenein-

de , waarvan de benedenste teruggeslagen en ver-

lengd , in de naauwere buis van het vruchtom-

hulsel zaamgedrongen zijn en den steel van het

vruchtbeginsel ter halve lengte bedekken , fig. 5 c.

Het verdikte uiteinde dezer steeltjes doet zich onder

den mikroskoop kennen als eene doorschijnende
,

vliezige , aan den top in twee lobben gespletene
,

spaarzaam behaarde, met den vorm der eitjes over-

eenkomende buis , fig. lia, 15 a, die te voren de

caad- of ei-hul heeft uitgemaakt. In dezelve bevin-

den zich twee paarsroode stelen , die bij sommige

met de vliezige buis zaamgegroeid , fig. 15 6, bij

andere daarentegen geheel vrij zijn, fig. 14 i, en

aan den top ieder in een blaadje
,

geheel gelijk

aan de stengbladen van P. sinensis en geelgroen

Tan klenr , eindigen.
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Het volgende voorjaar zal mij moeten leeren of

deze afwijking , als uit zaad verkregen , bestendig

zijn zal , dan wel of dezelve tot de normale soort

zal of kan terugkeeren. Bij dergelijke vergroe-

ningen , waarin echter de ontwikkeling der eitjes

niet zoo afwijkende was en de vergroening on-

volledig plaats had , merkte ik reeds vroeger den

terugkeer tot de soort zelve op ; hetgeen ik even-

eens zoude gelooven plaats gehad te hebben bij

die vergroening van P. sinensis , welke vermeld

wordt in de Neue Benkschriften der allgem,

Schweizertschen Gesellschaft für die gesamm-

ten Naturwissenschaften, Band V. 1841.

Het is opmerkenswaardig , dat het geslacht Pri-

mula en in het algemeen de familie der Primu-

laceae zóó vele en afwisselende afwijkingen ople-

vert. Ook de door mij beschrevene en daarmede

evenarende afwijkingen van P. sinensis yiixAimta.

dit jaar zelfs op de Catalogussen der Belgische

kweekers voor weinige franken opgegeven , en

schijnen dus in genoegzaam aantal voorhanden te

zijn. Waaraan is deze voorbeschiktheid , indien

ik het zoo eens noemen mag , boven andere planten-

familien juist aan deze eigen, toe te schrijven?

De oplossing dezer vraag , die door niemand , zoo

ver ik geloof, kan gegeven worden, zoude te-

vens de oorzaak der vorming van deze afwijkin-

gen duidelijk doen worden.
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TWEE EJNTOMOLOGISCHE BIJDRAGEN

Dooa

J. VAM DBa HOEVEN.

I. Het zenuwstelsel van Telyphonus.

In het vorige deel van dit Tijdschrift deelde ik

eenige bijdragen mede tot de kennis van het ge-

slacht /'/(/•yn?<s (bl.68—93). Hoe onvolledig ook

het ontleedkundig onderzoek van een enkel, lang

in wijngeest bewaard voorvyerp was, zoo gaf het

toch eene nieuwe en onbekende daadzaak op , dat

namelijk in den buik geene zenuwknoopen in eeae

lange rij achter elkander door twee strengen ver-

eenigd voorkomen, ea dat het zenuwstelsel naar

den typus der Spinnen en niet naar dien der

Schorpioenen is ingerigt. Belangrijk was het nu

ook het zenuwstelsel van Thelypkonus te kennen

,

welk geslacht met Phrynus de naaste verwant-

schap heeft , maar echter nog meer dan Phrynus

lol de Schorpioenen nadert. Hiertoe had ik on-

langs gelegenheid bij twee voorwerpen van Java

,

die in wijngeest bewaard waren. Ook hier is het

zenuwstelsel naar den typus der Spinnen gevormd
,

en bestaat uit eencn grooten knoop iii den cepha-
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tolhorax , welke zeer overeenkomt met dien

,

welken Bhandt en Ratzeburg {,Wer/fz Zoölogie

,

II, Tab. XV. fig. 3) bij l'peira Diadema hebben

afgebeeld. De Iwee hoofdslrengen , die van achte-

ren uit dien knoop voor den buik ontspringen

,

vormen aan derzelver uiteinde een' kleinen knoop

{f;anglion terminale) , maar overigens liggen er

geeiie knoopen in het achterlijf.

Theli/phonus en Phrynus onderscheiden zich dus

van Sc.orpio door twee ontleedkundige kenmer-

ken , namelijk door vier kieuwen en door het gemis

van eene geknoople buikslreng. Zij maken in

alleopziglen den overgang der Schorpioenen tot de

eigenlijke Spinnen. L'at er geene geknoopte buik-

streng aanwezig is , zou men vooraf uit het in

ringen verdeelde aciilerlijf niet vermoed hebben.

Niettegenstaande dit verschil in het maaksel der ze-

nuwstelsels, moeten echter , naar het mij voorkomt

,

in een natuurlijk stelsel de geslachten Scorpio ,

Thelijphonus en Phiynus niet van elkander wor-

den afgescheiden. Er zijn te veel andere ken-

merken, die voor deze natuurlijke verwantschap

pleiten, dat deze enkele bijzonderheid van het

zenuwstelsel , hoe gewigtig anders dit stelsel voor

de rangschikking der dieren is, hier echter wij-

ken moet. Ondertusschen schijnt mij eene vervan-

ging der familie der Pedipalpi door twee andere

zeer te regtvaardigen , waarvan de eene, aan het

geslacht Taranlula van Fabriciüs beantwoorden-

de, de geslachten Phrynus en Thelyphomis , de

andere alleen het geslacht Scorpio züu bevatten.
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De eerste zou dan die der Proscorpionides , de

tweede die der Scorpionides kunnen heeten.

II. Eene monstrositeit door verdub-

beling bij Carabus auratus.

Ik ontving dit voorwerp ter onderzoeking van

den Heer Heb klots, Med,

Slud. aan de Hooge-

school alhier. De reg-

terspriet is tot op het

derde lid normaal; doch

deze geleding , die zeer

breed eindigt en eene

driehoekige figuur heeft

,

draagt twee takken. De

binnenste kortere tak telt

vervolgens zeven geledingen , waarvan het vijfde

lid, van boven door het vierde verdrongen, naar

onderen knobbelvormig uitsteekt , het zevende

knopvormig en klein is. Deze geledingen zijn

korter en dikker dan bij den normalen spriet en

het vierde en vijfde lid vormen eene soort vaa

knods. De buitenste tak telt acht geledingen

,

zoodat deze , als men de drie geledingen van den

gemeenschappelijken stam mederekent , als normale

spriet beschouwd kan worden , uit elf geledingen

bestaande. De bovenstaande figuur stelt den kop

en het borststuk van dit voorwerp tweemaal ver-

groot voor.

Monstrositeiten bij insekten zijn over 't geheel

!<*T. TrjDicua. D. X. St.4, 25
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zeldzaam. Het hier beschreven voorwerp is in

1842 bij Middelburg gevonden. Dr. H. M. Asmdss ,

privaat-docent der Zoölogie te Dorpat, heeft over

deze afwijkingen bij de schildvleugeligen een af-

zonderlijk werkje uitgegeven {Monslrosilates Co-

leopterorum , Rigae et Dorpati 1835. 8°.) , waarin

eene verdubbeling van den regter spriet bij een'

Carabtis auratus , in de omstreken van Parijs ge-

vonden , beschreven en afgebeeld wordt (p. 62).

Hier heeft de onverdeelde stam vijf leden en splitst

zich daarop in twee takken , eenen van zes en

eenen van vier geledingen.

AsMüss trekt uit zijne verzamelde waarnemingen

het gevolg, dal de monsirositeiten vooral bij C<i-

rabici en Lamellicornes voorkomen ; voorts , dat

monstrositeit door verdubbeling meer aan de reg-

terzijde , dan aan de linkerzijde voorkomt. Het

hier beschreven voorwerp is een nieuw voorbeeld

Tan dezen regel.



LTJST DER PLANTEjN,

TVELEE IH DE

KOLONIE SURINAME

GEKWEÏKT WORDEN
;

ZA>IE>'G£STEr.D OOQR

Ma. H. C. F O C K E,

LiJ ïan Iiel Gereglsliof te Paramaribo,

HEDEGEDEEID DOOR

F. A. W. MIQU£L (1).

DlCOTVLEOOREAB.

Myrisliceae, lUijristica moschata L,

Anonaceae, Anona muricala L. (Zuurzak).

« squamosa L. (Kaneelappel).

Xijlopia frulesoens A u l> 1. (Pe-

grekoè)

!

(1) Onder vele andere belangrijke raededeelingen over

de Floia van Suriname , welke ik aan mijnen

liuogi^eacLtcii V'it^iid KocKi: verschuldigd ben, en

welke ialcr totccuen inccr uitgcbreiden arbeid over

de vct'ctatic van dat gewest aanleiding zullen ge-

ven , onlviug ik ook de liier volgende niet zorg

Xiuneugcstcldc lijst, liet I;elang dat de kennis der

25'
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ümbelliferae. Apium graveolens L.

Petroselinum sativum H o f fm.

Foeniculum vulg^re Gaertn.

Daucus Carola L. ^. sativa.

Awpelideae. 'Vitis vinifera L. !

Combrelaceae. Termiualia latifolia L. (Amandel» of

Tafelboora).

Melaslomaceae. Blakea quinquenervis A ub I. !

!

(Mispef).

Myrtaceae. Psidium pyriferutn L. ! ! (Goyave of

Guajave).

Myrlus communis L.

Caryophyllas aj-omaticus L.

EugeniaPimenta DC. ! (Bayberrytree).

Jambosa vulgaris DC. (Pomme de

rose).

Jambosa Malaccensis DC. (Schambo),

Puiiica Granatum L.

Cucurbiiaceae. Cucumis Melo L. ^. Canlalupo S er.

« salivus L. ^. flavus Ser.

« citrullus DG. (Waterme-

loen), (ï. Jacé Ser.

« auguria L. Misschien

var. «. van C. salivus L.

cultuurgewassen , vooral van cene Kolonie, in

phjtogeograpbisch en statistiek opzigt heeft, deed

mij besluiten dezelve aan de Redactie van dit Tijd-

schrift aantebieden. Mijn vriend, die de weten-

schap lief heeft en haar zoo ijverig helpt bevor-

deren, zal het zeker goedkeuren, dat ik door

de openbaarmaking van zijn handschrift, ook van

mijne zijde , daartoe weoscble mede te werken.
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Momordica Luffa L. (Zeefkotn-

kommer \

Cucurbita Pepo L. (Pompoen).

<t Lagenaria L. (Godo).

(Lagenaria vulgaris Ser. (J. Cou-

gourda Ser. v. de-

prossa Ser.)

Caeleae. Melocaclus communis Link.

Cereus Peruvianus Tabern. ?!!

Cereus trian^ularis H a w.

Opuntia polyantha H a w.

!

« monacantha Willd. ?

Cruciferae. Nasturtium officinale R. Br.

Cochlearia Armoracia L.

« olHcinalis L.

Brassica oleracea L. (Gewone Kool,

Savooikool, Boerekool, Koolraap).

Brassica Rapa L.

Sinapis aiba L.

Raphanus salivns L. (Knolradijs,

lange Radijs).

Passi/loreae. Passiflora quadrangularis L. (Mar-

quisade, Grenadille).

« « Tarietaa

Eulcata.

Papayaceae. Carica Papaya L.

Birineae. Bixa Orellana L, ! ! (Cosoë).

Gulliferae. Mammea Araericana L. (Mammi).

Rhizoüolcae. Caryocar tamenlosum'W.W (Bok-

kenool).

Pekea tuberculosa A u b I. .'
'
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Bomhaceae, Carolinea princeps L i n n. (Bosch-

Cacao)i

Pachira aqualica A u b I. ! !

Byttneriuceae. Theobroma Cacao L.

Malvaceae. Hibiscus Rosa Sinensis L. (Engelsche

Roos).

(( mutabilis L.

« esculenlus L. {Oh-o)

« Abelmoschus L. ? (
Joroka-

•okro).

« bifurcatus C a v. ! f

« elatus S w. ! ! (Maho).

« Sabdariffa L. (Roode Zu-

ring).

Thespcsia grandiflora DC.

!

Gossypium glabrum Lam.?

« religiosum L.

!

« Barbadense L. ?

« hirsutum L. ?

« peruvianutn C a v. ? !

lythrarieac. Lagerslroemia indica L. J

Meliaceae, Melia sempervirens Sw.

Swietenia Mahagoni L.

Aurantiaceae. Citrus Medica Risso. (Sucade) !

« Limonum R i s s o. «. en j9,

(Citroen , zoete en zure).

« Aurantium Risso. (Chi-

naas-Appel).

«r vulgaris Risso? (Zoele en-

zure Oranje),

« DecumanaL. (Pompelmoes),
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'Aurantiaceae. Citrus spinosissima Me y er ? (Lem-

metjes).

« nobilis Lour.? (Mandarine).

« Linietta Risso ? (Gideons-

Appel, zoete en zure).

Triphasia trifoliata DC.

Spondiaceae, Spondias dulcis F o r s t. (Pommede
Cythére).

Eupkorbiaceae. Ricinus communis L. (Krapatta).

Janipha Loefflingii K un t h. (Zoete

Cassave).

« Manihot K u u t h. (Bittere

Cassave).

Jatropha Curcas L. ! (Purgeer-

noot),

« multifida L. ! (Fransche

Purgeernoot).

Euphorbia grandifolia H a w.

Malpi^hiaceae. Malpighia glabra L. (Zure Kers).

Porlulaceae. Portulaca (fl, purp ) Zeepos-

telein.)

Talinum triangulare W.

!

Simarubeae. Quassia amara L f. !

!

Rutaceae. Ru/a graveolens L.

Zijgophylleae. Tribulus cistoides L. !

Guajacum officdnale L.

Ralsamineae. Impatiens Balsamina L. (Balsa-

mina Iiortensis Desp.)

Oxalideae. Avcrrhoa Bilimbi L. (Bilambi).

u Carambola L.

Rosaceae. Rosa centifolia L.! (Europesclie Roos).
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Rosaceae, Rosa aiba L.

tt indica L.? ! (BourbonscheRoos,

Rosé Noiselte, Martinique-

Rooa a. , donkere variëteit ^.

enz.)

Leguminosae. Indigofera Anil L. !

!

Agati grandiflora Desv. ! (Com-

missaris-pesi),

« coccinea Desv.

Pisum sativum L. (Dop-erwt).

AbrusprecatoriusL. (Weesboontje),-

Phaseolus vulgaris L. (Snijboon).

« uanusL. (Stamboonfje).

Dolichos pruriens L. (Kriesel-pesi

tegen de wormen),

Erythrina corallodendron L, ! !

(Koffij-mama).

Caesalpineae.

Arachis hypogaea L. (Pienda).

Voandzeia subterranea Pet. Th.!

(Gobo-gobo).

Poinciana pulcherrima L. (Sabiaa-

bloem).

Parkinsouia aculeata L. (Jerusalems-

doren).

Taraarindus Indica L.

Cassia Brasiliana Lam.
« Fistula L.

« bracteata L. f. ! ! (Slab-

betje),

Bauhinia iomentosa L. ?

I
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JUimoseae.

Acacia vera W i 1 1 d. ? (Lyrnpesi).

Mimoxa nilolica L. (Zevenjaar-

boonlje , Wandoe-pesi , Gobo-

gobo-pesi , Duive-pesi enz.)

Saxifrageae. Hydi-angea kortensis S m i t h_

(Hortensia).

Crassulaceae. Bryophyllum calycinum S a 1 i s b. !!

(Wonderblad).

Anacardiaceae, Anacardium occidentale L. ! !

(Cachou),

Mangifera Indica L. (Manja) , met

vele variëteiten.

Urticeae. Morus alba L.

Ficus carica L.

Ficus elastica Rosb. !

Artocarpus incisa L, a. en (3. (Brood-

boom).

«t inlegrifolia L.

Caxuarineae. Caauarina

l'iperaceae. Piper ni^rum L.

Salicaceae, Salix viminalis L.

Salix (Mastboom).

Lauraceae.

Cinnamomum Zeylanicum B I.

Laurus nobilis L.

Persea gratissima Giirtn. (Advo-

caat). Twee variëteiten , eene met

groene , en eene met paarsche

vruchten.

Ari$tolochiaceae, Arislolochia Surinamensis L. !I
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Amaran/aceae.

Amarantus oleraceus L. (Kala-

loë).

« tricolor L. .'

(i cruentus L. (Hane-

kam).

i< caudatus L. (Kat-

testaart).

Chenopodeae. Bèta vulgaris L. !

Polygoneae. Coccoloba uvifera L. (Zeedruif).

Rumex acetosa L.

« patientia L.

Nyctagineae. Marabilis Jalapa L.

Sapotaceae. Achras Sapota L. (Sapolille).

Chrysophylium Cainito L, (Star-

appel).

Convolvulaceae. Quamoclit.

Batatas.

Ipomoea. !

Convolvulus. ! (Groole witte).

Cinckonaceae. (Rubiaceae).

Gardenia. . . ? ! ! (Haag-

marmeliloos).

Gardeniafiorida L. (Kaapsche

Roos , kaapsche Jasmijn).

Randia Musaendae DG. !

!

(Boschmarmeldoos).

Morinda citrifolia L.

Ixora grandiflora K e r. ! (Roo-

de Jasmijn).

CoiFea arabica L.



381

Cnprifoliaceae. Lonicera caprifolium L. !

Covipositae, Astaroidcae.

(Georgina Dahlia) ! (Verschei-

dene soorten).

Senecionideae.

Zinnia elegans Jacq.

Helianthus aunuus L. (Zonne-

bloem).

Helianthus tuberosus L. (Topi-

nambour).

Chrysaatheraum , , . !

Cynareae,

Calendula officinalis L. ! (Gouds-

bloem).

Cichoraceae.

Cichorium Endyvia L.

LHCluca sativa L.

Plumbagineae. Piumbago rosea ? .'

Ehreliaceae. Ueliotropium peruvianum L.

Labialae, Ociraum Basilicum L. ")

„. ,, ,,, (Smeri-wiwiri).
« micranllium W. y

'

Menlha crispa L.

Sa/via officinalis L,

Ballota disticha. !

Rosmarinus officinalis L.

Verbenaceae. Volkameria capituta \V. ? .'

Lantana camara L.

Pedaliaceae. Sesamum oriëntale L. (ALónjera).

Biffnoniaceae. CresccntiaCujete L. (Kalcbasboom).

Auanlhaceae. Eranihcmum pulchellum ? !

Justicia coRoinea A u b I.

« picta L, (Portret-boom),
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Solaneae, Capsicum annuum L. (Tuinpeper,"

hiervan vele soorten).

Lycopersicuin esculenlum Dun.
(TomaU).

Solanum ovigerum Dun. (^n/roea).

S. tuberosum L.

Datura arboresceus L, !

Nicotiana Tabacum L,

Apocyneae. Nerium Oleander L.

Vinca .... (Eene met witte

en eene met paarsche bloemen).

Plumeria rubra L. (Frangipane).

P, — alba L. (Ook eene soort

met gele bloemen).

Allamaiida calliartica L» ! ! (Wil-

keas-bitter).

Cerbera Thevetia L. ! ! (Joro-jóro).

Axr.lepiadeae. Hoya camosa R. Br. !

Oleuceae. Olea. « !

Jasmineae. Jasminum Sambac L.

J. officinale L. (Ook eene soort

met gele bloemen).

Cycadeae. Cycas revoluta Thb. ! (Sago).

MONOCOTyLEDOMEAE.

Scitamineae, Zingiber officinale R o s c.

Curcuma longa L. ! (Geelwortel).

Amomum granum paradisi L. (Ma--

laguelsche peper).
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'Alpinia nutans R o s c. ! (Carda-

mom).

? A, spicata R o x b.

Iffaranfao.eae. Maranta arundiuaceaL. (Arowrool).

Musaceae, filusa paradisiaca L. (Bananne).

M. — humilis. ! (Dwerg-bananne).

M. sapientum L. (Bacove of Ba-

kóeba).

M. superba Roxb.? ! (Kleine gele

vrucht, en meer soorlen, onder

anderen cene met paarsche vrucht).

Amari/llideae.Fourcroya giganlea Vent.

Agave foelida L. (Ingi-sópo).

Agave vivipara L,

Pancratium caribaeum L. !

Amaryllis belladonna L. ! en meer

soorlen ook Iridéen.

Bromeliaceae. Bromclia Ananas L. !

!

6. karatas L. ! ! (Zeilgras).

Orchideae. Vanilla aromatica Sw. ! !

Palmaceae. Cocos nucifera L. (Twee variëtei-

ten, eene, waarvan de stam slechts

8 a 10 voet hoog wordt).

Maximiliana regia Mart.? (Palmiet).

Elaeis guineënsis Jacq,

Maurüia Jlexuosa. ! !

Sagus Ruffia Jacq.?

Liliaceae, Polyanthes tuberosa L. J

Allium Porrum L.

A. Cepa L.

A. ascalonicum L.
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Liliaceae, A. sativum L. ! (Rnuflook).

Asparagus officinalis L.

Dracaena ferrea L.

Yucca slricla Ker. (Bajonet).

Aloë. . . . !

Commelineae. Traclescantia discolor A i t,

Dioscoreae, Dioscorea saliva L. (Twee soorten ;

Yams en Napi),

Aroideae. Arum esculenlum L. (Onderschei,

dene eetbare soorten , onder an-

deren eene met witte tuber).

Gramineae. Holcus Sorghum L. !

Saccharum ofGcinale L, (Hiervan

eenige variëteiten).

Zea Maïs L.

Coix Lacryma L.

Oryza saliva L.

Eambusa arundinacea W. Guinea*

gras, voor paarden en ezels.

Citroen-gras , tegen de koorts ena.

Van de Ananas ken ik twee soorten ; de eene

,

die in de tuinen wordt gekweekt , en de andere

,

die grover , maar sajipiger is , eene roodachtige

kleur heeft , veel op het zand , in de Linnen-

landen gevonden , en Indiaansche Ananas genoemd

wordt.
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Lagcrslrocraia indica , Swielenia Mahagoni J

Agali grandiflora en coccinea , Ficus elaslica, Ca-

suarina sp. , Morinda cilrifolia , Ixora grandiflora,

Pluraeria aiba en lutea zijn eerst sedert weinige

jaren hier ingevoerd en laugzamerhaud verspreid.

In de bovenstaande lijst zijn de zeldzame plan-

ten cursijf gesteld ; bij die , welke algemeen zijn,

is geenerlci teeken ; bij die , welke noch zeldzaam,

noch algemeen zijn is het tecken ! gevoegd ; ter-

wijl eindelijk achter de planten, welke niet alleen

in de kolonie gekweekt , maar ook daar oorspron-

kelijk aangetroffen worden , twee ! ! gesteld zijn.
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KUNDIGE BERIGTEN
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Recherches pour servir a l'Histoir^ des Po^

durelles , par H. Nicolet. (Neue Denkschrifm

ten der allgem, Schweizeriscken Gesell-

schaft für die gesammten JVaturiuissen-

schaflen, Bd, , VI. Neuchatel).

Deze insekten zijn wejnig onderzocht. De mees-

te Schrijvers vergenoegen zich met Linnaeus, Db-

GBER , Fabricids en Latbeille na te schrijven
;

slechts Sat , Templeton en vroeger Scbrakk.

hebben eenige onderzoekingen over dit geslacht

in het werk gesteld en enkele nieuwe soorten be-

schreven.

De Podurellae zijn kleine insekten (van de orde

der Thtjsanoura van Latreille) met zes poolen

,

die elk uit vijf geledingen bestaan, waarvan het

laatste
,
genagelde , zeer klein is , en alleen door

het mikroskoop zigtbaar wordt. Onder het voor-

laatste of op twee na het laatste buiksegment

is een buigbaar , geleed en gevorkt aanhangsel

,

't geen in de rust ouder den buik ligt, maar zich

schielijk naar achteren buigen kan, en waardoor

Ueze insekten kunnen springen. Er zijn twee



groepen van eenvoudige oogen aanwezig, wier

getal en schikking verschilt. De sprieten zijn meest

draadvormig , uit 4 of 6 geledingen bestaande.

De monddeelen bestaan , één geslacht uitgezonderd,

uit twee kaken , twee onderkaken , en twee lip-

pen , zonder palpi.

Deze insekten ondergaan geene gedaanteverwis-

seling , maar vervellen om de twaalf of veertien

dagen. Hoe veel malen zij zulks doen , is onzeker

,

doch gewis meer dan acht malen. De wijfjes

leggen vele eijeren , die klein en bij de meeste

soorten eirond zijn. De koude verdragen deze in-

sekten zeer goed. Zij kunnen zelfs in water be-

vriezen en dagen lang bevroren blijven, en daarna

met het smelten van het water weder in het leven

terug keeren. Vochtigheid beminnen zij , maar te-

gen droogte en warmte zijn zij niet bestand.

Onder boomschors vindt men dikwerfwitte plek-

ken , die uit eene menigte van eijeren dezer insek-

len bestaan, welke door een dubbel , zeer fijn vlies

besloten zijn. Bij anderen is het uitwendige vlies

van het ei steviger en bijkans hoornachtig. Deze

zijn gewoonlijk min of meer donker bruin. De

eijeren met eene weeke schaal zijn witachtig,

somtijds behaard of met met gekroesde, stekel»

vormige aanhangsels bezet. Bij de ontwikkeling,

die de Schrijver, voor zoo ver de kleinheid der

voorwerpen zulks toeliet , heeft nagegaan , is
,
gelijk

men zulks reeds bij de spinnen en kreeften wist,

de dojerzak op den rug gelegen , en de buikzijde

is vroeger gevormd dan de rug. Twaalf dageji

f



verloopen er na dat hel ei gelegd is , voor hetjon-

ge insekt zijn hulsel verlaat.

Niettegenstaande de kleinheid dezer dieren heeft

de Schrijver veel opheldering omtrent de ontleding

gegeven. Het darmkanaal is regt , en deszelfs mid-

delste gedeelte wijd. Onder aan deze wijde maag
zijn de uria-afscheidende vaten geplaatst , waar-

schijnlijk zes in getal. (Het laatste gedeelte van

het darmkanaal uoemt de Schrijver, zeker bij ver-

gissing , coecum , in plaats van rectum). De adera-

halingswerktuigen bestaan uit twee hoofdstammen

van tracheën , die ter zijde liggen en blaasvormige

aanhangsels hebben. De Schrijver zag den om-
loop van het bloed, dat, zonder in vaten beslo-

ten te zijn , zich in de tusschenruiraten tusschen

de inwendige deelen beweegt, gelijk Carüs bij de

insekten het eerst heeft opgemerkt. Het zenuw-

stelsel telt vier knoopen , waarvan de eerste en

tweede zeer digt bij een liggen , de eerste op ,

de tweede onder den slokdarm. — Gewoonlijk

bestaat elk der twee groepen van eenvoudige oogen

uit acht , somtijds uit zeven of zes, bij eene soort

{Anurophorus fimeturius) zelfs uit veertien , bij

Achorules slechts uit vier. De sprieten hebben zes

geledingen
, alleen het geslacht Orcheselta uitgeno-

men , waar er zes zijn. Bij Tomonerus zijn zij zoo

lang als het ligchaara , of langer dan hetzelve en de

twee laatste geledingen zijn geringd. Bij Stnyn-

thurus is de laatste geleding geringd , en zijn zij

knievormig gebogen. Dikwerf ziet men een der twee

sprieten onvolkomen , 't geen de Schrijver aan af-



bifetJng door beleedigingen of bij het vervellen

toeschrijft. De sprieten, die afgebroken zijn , groei-

jen volgens hem langzamerhand weder aan. Hij

beschrijft eindelijk 54 soorten, die hij ook alleaf»

beeldt ; deze soorten behooren tot negen geslachten

:

AchoTules Tejipletok , Anurophorus^JCOh^T, Po-

duraL. (excl. plurib. specieb.) , Z/esona AgasSiz,

Cyphodeirus Nicoi. , Tomocerus Nic. , Degeeria.

Nic. i Orchesella Tehpietom en Smynthurus La.tb<

Onder Desoriu behoort het zwarte insekt , dooi'

Désor het eerst op de Gletschers der alpen ontdekt,

•waar het in kloven van hel ijs verscheidene duimen

diep doordringt , en somtijds het ijs op de oppervlak-

te, door zijnegroote menigte, zwart kleurt. Agas-

siz had dit insekt reeds in de Bibliothèque univer-

selle de Oenève (1841. Tom. 32. p. 384) , onder

den naam van Desoria sultans beschreven en

afgebeeld. Nicólet verandert dien soortnaam le-

regt in Desoria glacialis.

Deze Verhandeling is uitstekend in rijken in-

houd , en geeft den Schrijver onder de Aplerolo-

gen ^eene eervolle plaats. In tenui labor , ai

tenuis non gloria,

J. T. D. H.

De Anguillarum Sexu et Generattone Dt'sser'

tatio inauguralis
, quant pro sunimis tri

Medicina et Chirurgia , nee non arte oh-

stetrieia honoribus die IX Mensis Augusti

1842, publice defendet auctor ReimH. Fh.



MAtn. HoHHBADH RoBNscHtcH. Accedil Ta«

bula lilhogr. Gryphiae. 4°.

Deze dissertatie verdient eenige oplettendheid,'

als behelzende eene goede litterarische geschiede-

nis van het onderwerp , en tevens eigen onderzoek.

In gedaante zijn de geslachtsdeelen (ovaria en te-

tes) bij beide geslachten gelijk , maar de Schrijver

Tond bij eenigen in deze plaatvormige deelen bol-

letjes , die kleinere bolletjes insloten, bij anderef

eironde bolletjes , die met eene korrelige massa

vervuld waren en slechts eetn enkel blaasje omslo-

ten. Hij houdt dit blaasje voor de vesicula pro-

lifera , de korrels voor het vitellus , en derhalve

de deelen , waarin zulke eironde bolletjes voorkow

men , voor ovaria. Mannelijke visschen zouden

daarentegen die alen zijn , bij welke de geslachts-

deelen ronde bolletjes bevatten , die eene menigte

andere insluiten. Spermatozoa kon de Schrijver

echter niet waarnemen. Zijn deze bolletjes cap-

sulae , waarin zich spermatozoëa vormeü , gelijk

Wagner ons het ontstaan dezer organische pro-

ducten heeft doen kennen?

De alen zijn volgens den Schrijver êljerleggend,

en aan de nieuwere waarnemingen van £ckstbÖ9<

knoopt hij in het einde zijner dissertatie , op eene

ongezochte wijze , de getuigenissen van Athemaeds ,

Ofpiakds en PLinics aan, die hij volgens den he-

dendaagschen stand der wetenschap verklaart. De

atijl van dit proefschrift is zuiverder , dan men zulks



veelal in Duitsche disgertatiën geTVoon is aan te

treffen. .' •-£•

J. T. ». H.

. Bulletin de la Société impériale des Natura-

listes de Moscou. Tomé XV. Année 1842.

N"'. II en III.

Sedert de uitgave van Het vorige deel van dit

Tijdschrift ontvingen wij weder twee stukken varl

het Bulletin der Maatschappij van Natuuronder-

zoekers te Moscou , waarvan wij thans verslag ztiU

len geven.

JS". II.

t'lora Éaicalensi-Dahurica seu descriptioplan»

tarum in regionibus cis-et transbaicalensibus

atque in Dahuria sponte nascentium , auclore

NicoLAo TuacziHiNOw.
f.

223—313.

tlla7-eola Nordmanni : Brief des Herrn Vow Nord-

MANN an den Vicepraesidenten der Gesellschaft.

p. 314— 320. Deze soort komt in zuidelijk

Rusland voor , en Nordmakr had dezelve me»

lanopteta genoemd. De diagnose van Glar.

iorquata en déze nieuwe soort geeft Morouanh
'

atdiis óp:

1) Glareola torquata. Aucl. TectricibUs

inferioribus alarum rufo.caslaneis.

f. 2) Glareola nov. sp. Alis supra et sublu»

unicoloribus , nigris.
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Tot deze nieuwe soort brengt Nordmask dis Sy-

noniem de Glareola pratincolu van Pallas , want

in de Zoographie , II. p. 151, leest men Alae

subtus nigrae , waardoor liet duidelijk is, dat

Pallas bij zijne beschrijving de echte Glareola

torquata niet voor zich had. — Behalve door de

kleur der vleugels onderscheidt zich de nieuwe

soort ook door hoogere tarsi, dikkere teenen en

feenige andere kenmerken. Vleugels en pooten

Yijn op Tab. II afgebeeld.

Enumeratio plantarum in desertis Songoriae

orienlalis el in jugo summarum alpium Ala-

tau anno 1841 r.ollec.tarum , Aucloribus Gr,

Karems et Jon. Kirii.ow. p 321 —453.

Alex. Gj-o/Ketserlisg , Beohacldune/ eines Elas-

motheriums. (In einera Briefe an den Vice-

praesidenten G. Fischer von Waldheih). p. 454

—457. Hierbij een naschrift van Fiscoer , pag.

457—401, over de iitterarische gescliiedenis vau

hel fossilc geslacht Elasmotherium , en eene

afleekening op Tab. III , van eeue kies der bo-

venkaak. FiscHER houdt deze kies voor die

eener nieuwe soort, Elasmotherium Keiser-

lingii.

Zweiter Nac.htrag sa den von Hm. Major vos

QoALER am wesllichen Ahhange des Urafs

gexamjnellen Versleinerungen
, p. 463 — 469.

Afgebeeld is op Tab. IV l'alaeoniscus Tschev-

kinii.

Résumé des ohserv alions météorologiques fttites



10

A Pobservaidire astronomique de Móscou en

1838—1841 ,
par M. Spasskt , p. 470—488.

Scunces de la Sociélé impériale des Naluralisiea

de Moskou, p. 489-499.

w. iir.

ütiumeraiio plantarum in deserlis Songoriae

orientalis et in jugo summarum alpium Ala^

tau anno 1841 collectarum, auctotibus G8<

Karelin et Jon. KiKiLOw. p. 503—542.

Quaedam Lepidopterorum species novae, in

Rossia orientali observatae, nunc descriptae

et depiclae a Dr. Ed. Eversmahn. p. 543—565.

Met twee gekleurde platen. (Tab. V en VI).

Hier worden 41 nieuwe soorten beschreven,

waarvan 14 afgebeeld zijn, namelijk: Agrolis

immunda , Agr. deserticola , Orthosia caver-

nosa , Leucania maculata , Cucullia pustula-

ta , Cucullia Fuchsiana , Cucullia propinqua,

Heliothis pulchra, Cidaria pulchraria, Zy»

retie albidala, Pyrausta peltalis , Pyrausta

furvalis , Pyrausta arundinalis en Tortrix

hydrar^yrana.

Flora Baicalensi- Dahurica cm, (Voortzetting

van bl. 313). p. 565—638.

Vebersirht der Zweijliigler (Dipterd) Lief- und

Kurlands von B. A. Gihbekthal. p. 639—686.

Eene naamlijst met eenige daarachter gevoegde

aanteekeningen over minder bekende en beschrij-

vingen van nieuwe soorten.
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Das Laubwerk oder der Spross (Frons) als eine

Blume in Nacheinanderfolge. Aus einem

handschrifllicken Wei-ke : Grundriss der

PJlan%enlehre vouErsst Ch. vOi'» Teaotvetteb.

S. 687—693.

Epoques auxquelles la Dtvina septentriona-

le s'esi couvcrte de glacé n Arkhangelsk , et

celles auxquelles a eu lieu la debacle , ex-

Iraites des observations faites dans Ie port

de cette ville durant un espace de cent kuit

années , par Ie Capitaine Kousmitstefp. pag.

694—698. Voor klimatologie niet onbelangrijk.

De Dwina vriest meestal vast in de laatste helft

van October, en ontdooit gewoonlijk eerst den

29 April , somtijds eerst den 5 Mei. De grootste

helft van het jaar is dus de rivier bevrozen.

't Kan zelfs gebeuren , dat de rivier 220 dagen

bevroren blijft van den 14 October tot den 22

Mei.

Nouvelles. p. 609 , 700. Over een brandbaar lig-

chaam niet in het district Tarnussa , Gouverne-

ment Kalouya ontdekt. — Zeldzame planten

van het Gouvernement Moscou.

Observalio météorologiques faites a VobservU'

loire astrononiique de Moscou , pendant les

tnois de Janvier , Février , Mars 1842 et

communiquées par Mr. Spassky. p. 701—707.

J. v. D. H.



OVER

ANORGANISCHE BESTANDDEELEN
DER PLANTEN.

ONDERZOEKINGEN
VAN

Dr. A. WIEGMANN en L. POLSTORFF (1),

medegedeeld dook

W. H. DE VRIESE.

Alle planten zijn onmiddellijk of middellijk aan

den bodem gehecht eu nemen , voor een deel

,

(1) De titel van dit belangrijk Stuk is : Ueber dieAnor-

ganiscken Bestandtheile der P/Janzen. Eine Be-

antwortung der Frage : Sind die anorganische

Elemcnte , welche zich in der Asche der I'flanzen

finden, so wesentlichen Bestandtheile des vegetabili-

schen Organismus , dass dieser sie zu seiner vötligen

Ausbildung bedarf, und werden sie den Gewüchsen

von aussen dargeboten ? Eine in Göttingen im

Jahre d8i2 gekrönle Preisschrift, von Dr. A. F.

WiECMANN und L. PoLSTOKFF, BrauDSchweig

,

1842.
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uil dcnzelven de bestanddeelen , waardoor zij ge-

voed worden, op. Alle gronden nu zijn gevormd ,

of door verweéring van steenmassa's of bergen ,

of door het verteren van dierlijke of plantaardi-

ge ligchamen , welke aan den grond de stoffen

wedergeven, die zij aan denielven hebben ont-

nomen.

De plantenasch bevat al de anorganische stof-

fen , welke wij aantreffen in den bodem , op wel-

ken zij zijn voortgekomen , en het is niet denk-

baar , dat deze stoffen door de kracht der vegetatie

zelve zouden zijn voortgebragt
;
planten en dieren

toch kunnen wel scheikundige verbindingen van

elementaire stoffen veranderen ; maar die sloffen

zelve voortbrengen kunnen zij niet. Deze beschou-

wingen leiden tot het besluit , dat de anorgani-

sche stoffen in opgelosten toestand door het orga-

uismus der planten worden opgenomen , en , öf on-

veranderd in derzelver vaste deelen worden neer-

gelegd, óf door de kracht der vegetatie en de

plantaardige zuren tot nieuwe verbindingen over-

gaan, en daarbij tevens de vroeger reeds bestaan

hebbende organische stof veranderen. De zekerheid

van deze gevolgtrekkingen schijnt zich , na eene

bijna vijftigjarige cultuur, ten volle bij ons te

bevestigen.

Door de naauwkeurige en scherpzinnige onder-

zoekingen van Tn. de Sabssuüe (I), Jous (2),

( 1 ) Jlcch. chim: sur la vérjéi. 1805.

(2) Udier die Erndhrung der P/lanzcn. Bcilin, 1819.
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LBssAicriE (1), Jabionsky (2), Daubeht (3) en

MEyuN (4) , maar inzonderheid door de ontledin-

gen en vergelijkende onderzoekingen van Cabi

SmEKGEi. en Lampadius (5) , verkreeg ik de ze-

kerheid , dat de planten de anorganische bestand-

deelen , welke in hare ascb worden gevonden»

uit den bodem , maar ook gedeeltelijk uit den

dampkring en uit het regen, en sneeuwwater, en

derhalve van buiten , opnemen , en dat iedere plant

eene bepaalde, hoewel niet gelijke, hoeveelheid

en menging van zekere organische bestanddeelen

tot derzelver volkomene ontwikkeling benoodigd

heeft.

Ik herlas meermalen met opmerkzaamheid al

de over dit onderwerp bekend gemaakte geschrif-

ten , welke vaak met elkander in tegenspraak

zijn ; ik meende op te merken , dat de oudere

Schrijvers, althans gedeeltelijk, niet met de ver-

eischte naauwkeurigheid en inachtneming de om-

standigheden , welke op den groei groolen invloed

hebben , in het oog hebben gehouden ; verder

,

(1) Obss. sur la §frm. de grains dans ie soufre, Journ.

de Pharm. VII. 509.

(2) Beitrag zi/r Lösurit/ der Frage , ob durch den Ve-

getationsprocess chemisch wizcrict^bare Stoffen gebil^

det vierden? Wii:gm. Aich. 1836.

(3) Frob. Hot. 1835. Aug. S. 192.

(4) Syit. der Phys. II BJ. Berl. 1838. S. 120, 142.

(5) Die Lehre von den mineralischen Düngungsmitieln

,

etc. Leifz. 1833.
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dat lij er niet op gelet hebben, dat zich in de

asch van de zaden der planten dezelfde anorgani-

sche elementen bevinden , als welke in de asch

der planten gevonden worden , en , dat het deze

in de cotyledonen verspreide voedselvoorraad is

,

welke, tot een zeker tijdstip, den groei der plan-

ten te weeg brengt in eene met derzelver natuur

niet overeenkomstige middelstof , als b. v. zuiver

zand , boomwol , schroot , baryt , flores sulphuris

of gedistilleerd water. Deze dwaling is zelfs be-

gaan door ScHRADEB , die eene, voor den toen-

maligen stand der wetenschap , vrij naauwkeurige

ontleding van koornzaden heeft in 't werk gesteld

,

zonder evenwel genoegzaam te letten op de an-

organische bestauddeelen. Ook de nieuwere Na-

tuuronderzoekers deden geene opzettelijk vergelijk

kende proeven in kunstmatig zamengestelde gron-

den , waardoor het al spoedig zou hebben moeten

blijken , dat de planten ongetwijfeld anorgani-

sche zelfstandigheden , zooverre die namelijk in

vrater oplosbaar zijn , uit den grond opnemen

,

én deze werkelijk behoeven tot derzelver volko-

mene ontwikkeling.

Ik besloot derhalve, om, met behulp van den

uitmuntenden analytisch-Scheikundige Polstorfp
,

de asch van de door mij gekweekte planten te

doen onderzoeken , en alle mogelijk noodige ont-

ledingen (waartoe ik , door mijnen hoogen leeftijd

ougc»cliikt was geworden) te verrigten , en koos ,

tot dat einde, vooral oeconomischc planten .wel-

ker gehille aan anorganische beslanddeelcn mij
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uil Spre rGEL's onllediiigen van die planten be<»

kend was. Ik koos, zooveel als mogelijk was,

scheikuncbg zuiver quartszaud , ten einde mijne

vergclijkeude proeven met kunstmatig zamenge-

stelde akkcrgrondeu des te naauwkeuriger iu het

Tverk te stellen.

Wij gloeiden derhalve het, in deze streken , bij

Koningslulier voorkomende zeer wille en zuivere

quartszqnd , tot dat er eene volkomene ontleding

en vernietiging van alle organische bestanddeelea

moest plaats hebben. Daarna werd hetzelve twee-

maal met eene toereikende hoeveelheid verdund

salpeter-zoutzuur overgoten , de massa sterk om-

geroerd , en 16 uren lang, ouder verhooging van

temperatuur, gedigereerd, waardoor de aanwezige

kalkaarde, eenig ijzerverzuursel en aluinaarde op-

gelost werden. Hierna werd hetzelve met kokend ,

gedistilleerd water zoo lang afgezoet , lot dat er,

door scheikundige herkenningsmiddelen , geen spoor

meer van zuur of zoutzurea kalk te onderkennen

was.

Met de helft tan dit gezuiverd quartszaud

werden nu zes groole bloempotten , welke 8 duim

in diameter hadden
, gevuld , en , zooveel als noo-

dig was , bevochtigd met tweemaal overgehaald

ammoniakvrij water.

Mei de andere helft van het zand vermengde ik

de evenredige gewiglen van organische en anor-

ganische zelfstan<ligheden , welke Caul Sprengel ,

als béstauddcelen van een' vruchtbaren akkerbo-

dtiu
, iu lÜÜUgewiglsdeclen gevonden heelt; waar-
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bij ik evenwel
, gewaarschuwd door eene vroeger

mislukte proef, het door Sprengel aangegeven

humuszuur er niet als zoodanig bijvoegde, maar

met de voor hetzelve vatbare grondlagen veree-

nigde , en dit wel in de volgende verhoudingen

:

1) Zuiver quartszand 861,26

2) Zwavelzure potasch 0,34

3) Droog keukenzout. 0,13

4) Gebrand gips. 1,23

5) Geslipt krijt 10,00

6) Koolstofzure magnesia 5,00

7) Bruinsteen-verzuursel (l) 2,50

8) IJzer-verzuursel (2) 10,00

9) Aluinaarde, neergeslagen uit aluin. . 15,00

10) Phosphorzure kalk (3) 15,60

11) Humuszure potasch (4) 3,41

12) Humuszure soda 2,22

13) Humuszure ammoniak 10,29

(1) Bereid door gloeijea van salpeterzuur mangaan-

oxydule.

(2) Door precipiteren van eene solutio aquosa, van

murias ferri verkregen.

(3) üit beenderen-ascb in zoutzuur opgelost en met

ammonia caustica geprecipiteerd.

(4) Werd verkregen , door humuszuur-hydraat in over-

maat met potassa en water te digereren, te filtre-

ren en op een waterbad uit te dampen. Op de-

zelfde wijze werden humuszure soda enhumuszure

animouia bereid.

b
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141 Hiimuszure kalk (1) ; 3,07

15) Humuszure magnesia. ..... 1,97

16) Hiimuszuur ijzervtirzuursel. .... 3,32

17) Humuszure aluinaarde 4.64

18) Onoplosbare humus (humuskool) (2). 50,00

1000,00

Met het bovengenoemde mengsel vulde ik evea-

(1) Humuszure kalk werd verkregen door de ontle-

ding van humuszuren ammoniak, door middel van
zoutzuren kalk ; zoo ook humuszure magnesia

door ontleding van den liumuszuren ammoniak,

door middel van zwavelznie bittéraarde ; humus-

zuur ijzeroxyde door ontleding van den humus-
zuren ammoniak , door middel van zwavelzuur

ijzeroxyde, en humuszure aluinaarde door ontle-

ding van den humuszuren ammoniak , doormiddel

van oplossing van potasch-aluin. Het humuszuur

voor deze gezamenlijke praeparaten was op de

bekende wijze uit turf bereid. - ~

(2) Deze werd verkregen door lang voortgezet ko-

ken met water. Sprengel merkte bij de noot op

p. 471 van zijne » Bodeukunde" aan, dathij onder

het bij zijne ontledingen der groeiaarde gebezigde

woord: «Humus," de nog niet volkomen ver-

teerde overblijfsels van planten en dieren verstaat;

daar ik evenwel het dierlijk bestanddeel van den-

zelven meen te hebhen vervangen met het door

Sfrenoel niet aangewende woord humuszuren

ammoniak , hield ik het voor doelmatig , als plant-

aardig bestanddeel het humin (humuskool) aan Iv

wenden.
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eens 6 pollen van de bovengenoemde grootte ert

gehalte.

Op den 21sten April bezaaide ik TÏjf polteiï

met zuiver zand, en vijf met kunstgrond gevuld,

elke twee potten van verschillenden inhoud, met 3

grammen wikken , even zooveel boekweit , haver,

gersten Uayer {^Tri/olium praiense) , en eveneens

op den lOden Mei de beide overige pollen met

eene hoeveelheid labakszaad.

Bij gebrek aan eene kas , was het niet doen-

lijk , al de met zand gevulde en bezaaide pol-

ten met glasvenster volkomen te beschutten te-

gen den invloed van het stof uit de lucht; terwijl

ik slechts in de gelegenheid was , drie van dezelve,

namelijk die met tabak , met wikken en wet gerst

bezaaid , te stellen op eene plaats, welke van 's mor-

gens tot op den middag was blootgesteld aan de

zon , tusschen twee vensters. De overige werden

met fijn gaas bedekt en gesteld aan het eind

Tan mijnen tuin , waar niets te vreezen was van

het opstuiven van slof, onder een afdakje, waar

zij de middagzon genoten , tegen den regen be-

schut waren, en, zoo 't noodig was, des avonds

met tweemaal gedestilleerd water , waarvan de

eerste hoeveelheid werd weggeworpen , en dus vrij

Tan ammoniak was , begoten.

Den 5dcn Mei waren in al de potten , zoowel

in die met zand als in de met kunstgrond gevul-

de, in den tuin, evenzeer als ook in de tus-

schen glasvensters staande , de wikken , de' gerst

,
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de haver , en op den Ssten Mei ook de boetweit

uitgeloopen.

Al de planten: verhielden zich , in de eerste

8— 10 dagen van haren groei, volkomen op de-

zelfde wijze. Het bleek daarna echter , dat die ,

welke zich in den kunstgrond bevonden , sneller

en krachtdadiger groeiden , en 8 dagen later , dat

derzelver bladen donkerder groen gekleurd waren

dan die, welke zich in het zand bevonden, ter-

wijl ook de stengels en halmen sterker en stevi-

ger waren.

Op den 20sten Mei liep de in kunstgrond ge-

zaaide tabak uit, en eerst op den 2den Junij die

welke in zand was gezaaid ; beide planten legden

lot de ontwikkeling van het vierde blad eenen even-

redig gelijkmatigên en voorspoedigen wasdom aan

den dag. Maar van het midden van Junij af was do

groei der planten, in die onderscheidene gronden ,'

zoo uiteenloopende , dat , van dien tijd af, de

verhouding van den groei en de ontwikkeling van

elke plantsoort meer ia bijzonderheden moeten wor-

den beschreven.

I. ViciA SATITA , ach'ler glas,

a. In zuiver zand.

Deze plant verkreeg tot op den 4den Julij eene

hoogte van 10 duim, en scheen bloemen te zullen

voortbrengen. Op 6 en 7 Julij ontplooiden zich

enkele bloemen, welke ook reeds op den lldeu
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zeer klein? peulen hadden rfnlwikkeld , waarin

evenwel geene zaïlen, en die op den J5den reeds

verwelkt waren. Ik nam alsloen al de planten

,

die van onderen reeds gele bladen hadden, met de

wortels uil het zand , waschte de wortels met

gedestilleerd water zeer zorgvuldig af, droogde

dezelve en bragt ze tot asch , op eene , later
,

bij het verslag van de ontleding , te vermelden

wijze.

b. In liunstgrond.

Deze planten bereikten in het midden van Junij

eeqe hoogte van anderhalf voet , zoodat dezelve

moesten worden gestut; zij bloeiden den loden

Junij en volgende dagen welig , waarop dezelve

van den 26sten Junij af vele gezonde uitloopers

maakten, van welke omstreeks den Ssten Au"us-

tus reeds rijpe en kiemvalbare zaden werden ver-

kregen. Al de planten werden nu, dewijl zij

van onderen begonnen te verwelken , met de wor-

tels uit den grond genomen
, gewasschen

, ge»

droogd , en , even als de vorige , verbrand ep

lot asch gebragt.

II. HoRDEUji TOLGARE , achlev glas.

a. In 'iuiver zand.

De gerst had tot den SOsten Jimij , met eenen

onvolkomen' bloei , eene hoogte bereikt van bijna

I^voet, ma.ir zette geene vrucht, en in den loop

van de maand Julij werden de kalj'es en de pun-
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teji der bladeu geel ; waarom ik op den eersten

Augustus al de halmen uit den grond opnam en

dezelve even als de wikken behandelde.

b. In kunstgrond.

Deze bereikten tot den 25sten Junij , terwijl zij

volkomene bloemen droegen, de hoogte van 2*

voet , zetleden goed vrucht en leverden den

lOden Augustus rijpe en volkomene zaden, waar-

op de halmen werden opgenomen en op de wij^e

als boven behandeld.

Iir. Haver.

a. In zuiver zand.

Deze had tot den SOsten Junij , terwijl dezelve

zeer onvolkomen bloeide , de hoogte van bijna

\\ voet bereikt
,
gaf geene vrucht en in den loop

van de maand Julij werden de kafjes en de blad-

punten gefel, even als bij de gerst had plaats ge-

grepen ; waarom ik de halmen eveneens op den

Isten Augustus opnam en als boven behandelde.

6. In kunstgrond.

De haver bereikte tot op den 28sten Junij , in

vollen bloei zijnde , de hoogte van 2i voet , zette

goed vrucht, en leverde den I6den Augnstus rijpe

en volkomene zaadkorrels ; waarop de halmen met

de wortels opgenomen en als boven behandeld

werden.
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IV. BoerWEIT.

a. In zuiver zand,

Lc boekweit op den Ssten Mei uitgeloopen

,

scheen 't best te gedijen van al de in zand gezaai-

de gewassen , en bereikte op hel einde van de

maand Jiinij eene hoogte van 1' voet, daarbij

aanmerkelijke takken makende. Op den 28sten

Junij ving dezelve aan te bloeijen tot September

,

doch zonder vrucht te zetten , en had zeker nog

langer voorlgebloeid , indien ik dezelve niet op

den 4den September , toen zij te veel bladen be-

gon te verliezen, uit het zand had opgenomen en

even als boven behandelde.

b. In kunstgrond

groeide dezelve zeer snel, bereikte eene hoogte

van 2i voet, met eene zoo aanmerkelijke takma-

king, dat men haar moest ondersteunen; zij begon

reeds op den 15den Juni} te bloeijen, en zette

volkomene zaden , die grootendeels reeds op den

12den Augustus tot rijpheid waren gekomen. Op
den 4den Augustus werd dezelve , nog gedeel-

telijk in bloei zijnde en met onrijpe zaden , ter-

wijl zij van onderen te veel bloemen verloor , tege-

lijk met den wortel , uit den grond opgenomen

en als boven behandeld.

V. NlüOTIABA TABACÜM.

a, In zuiver zand, achter glas.

De op den lOdcn Hei gezaaide tabak liep eerst
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op den 2den Juuij uit , maar ontwikkelde zich

geheel normaal. Toen de planten het tweede paar

bladen hadden, trok ik de overtollige planten uit,

en liet slechts de vijf krachtigste staan, dje zeer

langzaam voortgroeiden tot dat het begon te vriezen

in de maand October ; zij verkregen echter niet meer

dan vier bladen, en werden slechts vijf duim hoog ,

zonder een' stengel te maken. Zij werden deo

21."ten October met de wortels uit het zand op^

genomen en even als boven behandeld.

l. In kunslgrond.

Deze eveneens den lOden Mei gezaaide tabak

jiep reeds o]) den 22sten Mei uit en groeide krach-

ti". Zoodra de planten het tweede bladpaar had-

den gekregen , trok ik de overtollige uit, en liet

slechts drie van de krachtigste staan. Deze groei-

den welig , bekwamen stengels, die meer dan drie

voelen hoog waren en vele bladen hadden , reeds

den lOtlen Augustus zaad zetleden, en den 8sten

fseplember enkele rijpe za.iddoozen met volkome-

ne zaden opleverden. Op den 21steu October

werden ook dcie planten opgcnonjeu ea als boven

behandeld.

VI- Klaver.

a. In ^iuiver zand.

De op den 5den Mei uitgeloopen klaver groeide

aanvankelijk welig, had evenwel tot den 15den

October slechts cene hoogte van 3f duim bereikt,

^ocn de bladen plotseling begonnen bruin te wor-
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den ; waarom ik ze opnam en als boven behaU'

delde.

b, In kunstgrond.

Deze had den ISden October eene hoogte van

10 duim bereikt, was donkergroen, en maakte

als 't ware reeds een boschje , toen ik dezelve, ter

vergelijking met de vorengenoemde , met de wor-

tels uit den grond opnam , en die even als boven

behandelde

Aanmerking. Aangezien hel mij bekend is

,

dat , bij volkomen ontwikkelde planten , de ver-

houding der anorganische bestanddeelen in de

verschillende deelen der planten zeer onderschei-

den is , zoodal b.v. de halm van eene rijpe koren-

plant meer kiezelaarde bevat dan de zaden, en

deze meer phosphorzure magnesia en ammonia,

dan de halmen bevallen , heb ik , ten einde gee-

ne valsche resultaten te bekomen, de proefplanten

met de wortels, en wanneer er bloemen, zaden

of vruchten waren , ook mei deze verbrand. Daar

door de zaden telkens eene hoeveelheid inorgani-

sche stof in den grond gebragt was, scheen het

mij doorgaans noodig loc, de verhoudmg van

derzclver gewigt in de onderscheidene zaden,

welke wij lielen groeijen , Ie leeren kennen ; want

alleen op deze wijze was het mogelijk , een naauw-

keurig toczigl over de anorganische stoffen te

hebben.

Wij bezigJcn ten einde:

l", Eene zuivere volkomen koolvrije asch Ie

Lfkumen , en
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2°. de ontleding van de ascli iu 't werk Ie

stellen

,

de volgende methode van

:

I. IhCISER&TIB der PLIHTEN.

De volkomene verkoling van al de planten

liad plaats in eenen bedekten porseleinen kroes

,

terwijl de verdere verbranding van de kool plaats

had in een' open' plalina-kroes met eene Berze-

Jiaansche gloeilamp.

Ue laatste deeltjes kool , welke op deze wijze

jiiel meer afgezonderd kouden worden , werden

.verwijderd , door deze nog veel kool bevattende

asch ia eene glazen buis van moeijelijk smeltbaar

.glas, zoo als men die bij elementaire analysen

gebruikt , te brengen , en voorts over de tot gloei-

jeiis toe verhitte asch, zoo lang zuurstof , welke

uit een' met de verbrandingsbnis verbonden' gaz-

houder uitstroomde , te geleiden , tot dat alle kool

volkomen verbrand was.

De kool verbrandde op deze wijze gemakkelijk

.en volkomen; ook hebben wij niet opgemerkt,

dal bij deze temperatuur asch en glas op elkan-

der gewerkt hebbeu ; want , nadat de asch met

gedestilleerd water uit de buis was gewasschen ,

scheen het, als hadde men dezelve niet gebezigd.

De geheele som van het gewigt van de asch werd

gekend door het wegen van de buis vóór ea na

de verbranding.
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II. Behardblihg dek akaltsb;

De bestanddeelen van de asch hebbeu wij altijd,

door opvolgende behandeling met gedestilleerd wa-
ter en zoutzuur , in drie groepen verdeeld , namelijk:

a) in water oplosbare zelfstandigheden

,

b) in zoutzuur oplosbare,

c) residuum.

In de groep a verkregen wij de alcaliën en de

daarmede verbondene zuren , en bepaalden door

weging van het residu der uitgedampte vloeistof,

na het gloeijen van dezelve, de geheele som van

de daarin bevatte zouten; voorts werden dezelve

elechts aan eene quantitative analyse onderwor-

pen.

Eene opbruising , door salpeterzuur te weeg ge-

bragt, toonde ons de aanwezigheid van koolstof-

ïuur.

Door verdamping van de met salpeterzuur ver-

zadigde vloeistof tot droogheid toe en herhaalde

oplossing in gedestilleerd water, werd, door het

verkrijgen van een onoplosbaar residuum , kiezel-

aarde aangewezen.

Chloorbarium
,
gebragt in de met salpeterzuur

verzadigde oplossing , toonde ons , door het ont-

staan van een' witten, in water en zuur onoplosbaren

neerslag, zwavelzuur aan, en een wit , in salpeter-

zuur onoplosbaar , maar wel in ammonia caustica

oplosbaar praecipitaat, door salpeterzuur zilver-

verzuursel te weeg gebragt , toonde de aanwezig-

heid van chloor aan.
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Ten einde de aanwezigheid der alcaliën uit Ie

maken, veranderden wij die in zwavelzure zou-

ten , ontleedden de waterige oplossing met over-

chloorzuren baryt , verdampten het iiitraat tot

droogwordens toe en scheidden de overchloorzure

potassa door alcohol af. Een in alcohol onoplos-

baar residiium toonde potassa aan.

De alcoholische vloeistof werd uitgedampt , het

residuum in gedestilleerd water opgeldst , de over-

matig bijgevoegde baryt door zwavelzuur verwij-

derd ,
gefiltreerd, nogmaals uitgedampt, en aldus

werd het voorhanden zijnde natrura aangewezen.

De groep b bevatte de zouten der alcalische

aarden , der aarden en der raetaalverzuursels. Het

in water oplosbaar residuum werd met zoutzuur

behandeld , tot droogwordens toe uitgedampt

,

met zoutzuur water gedigereerd en de voorhanden

zijnde onoplosbare kiezelaarde afgescheiden.

Het geheele gewigt van de in zoutzuur oplos-

bare zelfstandigheden deed zich alstoen kennen,

na aftrek van de gewigtshoeveelheid van a en c.

De scheiding van de bestanddeelen van deze

groep geschiedde op de volgende wijze:

Door ammoniak werd derzelver zoutzure oplos-

sing ontleed

:

a) in niet , en

^) in al te precipiteren zelfstandigheden.

In a) werd door oxalas ammoniae kalk aange-

wezen, en in de daarvan gefiltreerde vloeistof door

phosphas sodae , magnesia aangetoond ;
beide wa-

ren in de ascli bevat als koolstofzure zouten.



Door azijnzuur werd fi gescheiden in:

aa) stollen , 'wellie in azijnzuur oplosbaar

waren, en

jï|3) , welke daarin onoplosbaar waren.

aa) bevatte de phosphorzure alcalische aarden.'

De afgefijtreerde azijnzure oplossing werd met zoo

veel ammoniak ontleed , dat er geen blijvend prae-

cipitaat ontstond , daarna ontleed met eene op«

lossing van salpelerzuur zilververzuursel; een ne-

derslag als geel van eijeren toonde ons de aanwe-

zigheid van phosphorzuur. Een witte nederslag, door

zurinszuren ammoniak ontslaan, deed de aanwe-

zigheid van kalk vermoeden , en in de gefiltreerde

tloeistof erkenden wij aan een wit kristalvormig

praecipitaat , hetwelk ontstond door bij voeging vaa

ammoniak, magnesia.

/ïj?), bevattende phosphorzure aluinaarde, werf

gekookt met potassa causlica , het filtraat ontleed

met salmiak, en daardoor het ontstane praecipitaat

aangewezen Ie zijn aluinaarde. Het residuum,

hetwelk overbleef na de werking van potassa caus-

lica , werd deels met een phosphorzuur-zoiit VOOB-

de blaasbuis op mangaan-oxyde , deels in zoutzuur

opgelost en door middel van blaauwstof-ijzer'*

polassium op ijzer beproefd.

c) Hel residuum , hetwelk na de inwerking van

water en zoutzuur van de asch overbleef, was

kiezelaarde , waarvan het gewigt na de gloeijing

bepaald werd.
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I, Ontleding van de asck van Vtcia sativa.

1.) Fan hef zaad.

100 grammen garen 2,367 gr. asch, welke bevatte :

fpotassa.
natrum.

"
1 zwavelzuur,
/chloor,

(.kiezelaarde (sporen).

b) In zoutzuur oplos- | ' •
' ^ Iraagnesia.

bare zell'slandighe- lijzeroxyde.
"J

den 0,563/maDgaaD-oxyde. isporeni

jaluinaarde. J
Ikoolstofzuur.
' pnosphorzuur.

c) Residu 0,442 kiezelaarde.

2,567

2.) Fan de in zuiver zand gegroeidtplanten,

15 grammen, gedroogd bij 25°^ 30" C, maakten het ge-",

beele gewigtuit, en gaven bij de verbranding een gehalte

Tan 1,026~6,77 proc. aan asch, welke bestond uit:

ipotassa.natrum.
koolstoizuur.

zwavelzuurs
chloor. ) 'P"^*"-

kiezelaarde.

h) In zoutzuur oplos- /kalk.

bare zelfstandighe- l magnesia.
Iijzerverzuursel.'j

"*° 0,ö7o/j„aQgaan-oxjde\ sporen,

laluinaarde. j
Iphosphorzuur.
Ikoolstofzuur,
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e) Residu . i • • . 0,135 kiezelaarde.

1,026

hiervan gaan af . . . 0,077 , welke door 3 grammen
bij bel zaaijen zijn aan-
gebragt.

bUjft dus 0.949 = 6,32 proc. voor de

vermeerdering aan gewigt van de anorganische zelf-

standigheden , gedurende deu loop van de periode der

vegetatie.

3.) Planten, vidke in kunstgrond gegroeid zijn,

15 grammen, bij 25="— 30° C. gedroogd, gaven l,83i aai^

asch =: 12,22 proc. , welke bestond uit:

ipotassa.natrum.
koolstofzuur,

zwavelzuur,

chloor.

kalk.

£) In zoutzuur oplos-

bare zelTstandighe-

den 0.8ai<

magnesia,
ijzeroxjde. •«

mangaan-oxyde, ( sporenj
aluinaarde, J
koolstofzuur.

phosphorzuur.

c) Besida i • • . . 0,320 kiezelaarde.

1,834

Hiervan gaat af voor het

zaaijen 0,077

1,757 = 11,71 proc.

Gewigtsverbonding der organische zelfstandigheden , bij

25'— 30' C. gedroogd :

in zand in kunstgrond,

Yan de organische zelfstan- 10 25
digheden 9 : 17

.1 ntvioUI
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II. Analyse van. de asch van Hordeum
vulgare.

1.) yan het zaad.

100 grammen gaven 2,432 grammen asch, welke be-
vatte :

(•lab'.

\ T . I u Inatrum.
a) In water oplosbare i,

, . r

.eiraundighrden . . 0,746 ^-'^t'-
ƒ chloor,

(.kiezelaarde.

6) In zoutzuur oplos- /-kalk.

bare zelfstandighe- 1 magnesia.
den 0,563 Jkoolstofzuur.

jphosphorzuur,
(.aluinaarde.

e} Residu .... 1,123 kiezelaarde.

2,432

2.) yan de in zand gekweekte planf.
-'^

12,5 grammen bij 25"—30» C. gedroogde zelfstandigheid

gaven, na de verbranding , aan asch 0,673 =. 5,38 proc. ,

welke bevatte

:

(potassa.
, ,

koolstofzuur.'

4toi.Lauu.g>.»u^u . . „,i^„ kiezelaarde.

j zwavelzuur. \
[chloor. ) *P°"°-

5) In zoutzuur oplos- ^kalk.

bare zelfstandighe- 1 magnesia.
den 0,195<| koolstofzuur.

j
aluinaarde. \ «noren

jphosphorzuur./
"

e) Residu .... 0,355 kiezelaarde.

0.673
Hiervan gaat af voor het

zaad 0,073
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Blijft roorde toercming

aac gewigt der inorga-

nisclie lelfstandighe-

Jen 0,600 = 4,8 proc.

3.) Fan de in kunstgrond gegroeide planten,

12,5 grammen gaven 0,880 asch , welke bevatte :

fpotassa (nalrum).

a) In water oplosbare Jkoolstolzuur,

lelfstandigheden . 0,167 )
kiezelaarde.

/zwavelzuur,
^chloor,

b) In zoutiuur oplos- fl.alk.

bare zellstaudiglie- 1 magnesia.-
den 0,226^ Uooistofzuur.

J pliosphorzuur.
'^... falainaarde.

.;:"1L -i . .

^
c) Residu . , , . 0,487 kiezelaarde,

0,880
Daaraf voor het zaaijen 0,073

Blijft aan gewigtsTer-
meerdering der anor-
ganiscLe zelfstandig-

heden 0,807 =: 6,4 proc.

De verhouding der organische zelfstandigheden was

:

in zand in kunstgrond
10 : 28

£n die van anorganische , . 6 : 8

lil. Anahjse van de asch van Avena sativa.

1.) Fan hel zaad zelf

.

1 10 grammea gaven 2,864 asch , welke bevatte :

a^ In water oplosbare
zellstaodiijl.cdeu . . O.Vib'^vöZïóiz^n^-.

(potassa.

soda.

kiezelaarde.
' ' jkoolstofzuur.

/zwavelzuur, r
^cliloor. \

sporen.



i) In zoutzuur oplos-
fkalk.

n zoutzuur oplos-
„agnesia.we ^e"^',Bnd^Sh^-
ijzerrerzuurscl.

den
.

v-i-
.'*.-0,277(3-'iuinaarde.

-
• • f koolstofzuur,

[phosphorzuur.

c) Residu 2,122 kiezelaarde.

2,864

2.) f^an de in zand gegroeick planten;

13 grammea, bij 25"—Stt» C. gedroogd, gaven 0,594 —
4,56 proc. aan asch^ welke bevatte

:

> r 11 /potassa,
«) In 'vater oplosbare kiezelaarde-

zelfstandigheden . . 0,216 Koolslofzuur.r
I zwavelzuur, \ iporen.'

•'

'

(.chloor. L
è) In zoutzuur oplojba- f"

re zelfstaadigheden . 0,024< kalk.

Lkoolstofzuur.

c) Residu .... 0,354 kiezelaarden

0,594
Hiervan af te rckehcn

voor het zaad . . 0,086

Blijven' aan anorgani-
sche zelfstandigheid

over 0,508 =: 3,9 proe.

3.) f^an de in kunstgrond gegroeide planten.

13 grammen gaven 0,746 ~ 5,73 prpc. asch, welke

bevatte :

fpotassa (natrum).
kiezelaarde.

zelfstandigheden . 0,255') '"'°'s'°''>='""''

ƒ zwavelzuur.
V. chloor.

i) In zoutzuur oplosba- '^

re zclfstandigheJen. 0,030 Skoolstofzuren kalk.



c) Rejidü .... 0,461 kiezelaarde.

0,746

Daarvan af te rekenen

Toor het zaad . • . 0,086

Blijft over aan anorga-

nische zelfstandigheid 0,660 ~ 5,07 proc.

De verboudiag van de organische zelfstaudigheden was;

in zand in kunstgrond

Van de anorganische zelf- 10 : 26
standigheden .... 50 : 66

IV. Analyse van de asok vOn Polygonum
Fagopyrum.

1.) y^an het zaad.

100 grammen gaven 1,522 asch , welke bevatte

;

/potassa. .
,'

'

a) In water oplosbare Inatrum. .. :. icci

zelfstandi^heden . . 0.823.' koolstofzuur. . a^b
(zwavelzuur,
chloor.

6) In zoutzuur oplos- flialk.
_

bare zellstaudighe-
Imagnes.a.

den ..... . 0,547 >.'"'''^=""'1,*-

jijzeroxyde. ..
,

1 pliosphorzuür'.
"'

(_ koolstofzuur.

e) Residu ..-«IJ. tj ^ .rO,152 kiezelaarde.

..ijii^iijiii.i .
' 1,522 ..\-:r,

•

I
,

2.) Ifc in zand ger/roeide planten.

12 grammen, bij 25°—30' C. gedroogd, gaven aan asch

0,255 ZZ 2 proc, welke bevatte : ':i.:

{potassa.

koolstofzuur.

zwavelzuur.
\,poren.

chloor. J
'^

kalk.

c»
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,
("magnesia.

4) In zoutznur oplos-
) koolstofzuur.

bare stoffen . . . 0,09« phosphorzuur.\
Laluinaarde. jsporen.

c) Residu .... 0,075 kiezelaarde. '

0,255 -

Daarvan afvoer het ïaad 0,045

Blijft aan anorganische

; zelfstandigheid over . 0,210 ~ 1,6 proc.

3.) Fm ck planten, v/elke in kunstgroitd gegroeid xijni

12,7 grammen gaveo 0,507 asch, welkp bevatte aan:.

icoolstofzuur.

zwavelzuur,
chloor.

•
' llalk.

iJ-'i^-'S

*) In zoutzuur oplos- /magnesia,
bare zelfstandighe- Koolstofzuur.
den . . . ... 0,ZZb>p|u,5pijo,.2uur. V

i*
'

t i
laluinaarde. Isporen.

.'101... ), JniaDgaan-oxyde.J

e) Residu . . . •' . 0,133 kiezelaarde.

0,507

Af voor het zaad . . 0,045

Blijft aan anorganische

zelfstandigheid over . 0,462 ~ 3,63 proc.

De gewigtsverhouding der organische zelfstandigheid

was

:

, V .

.nj.. ..',( ,., .r.\
jji 23nd in kunstgrond

10 : 13

Van de anorganische zelf-

ttandigheden .... 21 : 46

-1-1
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V. Ontleding van de asch van Nicoliana

Tabacum..

1.) Eene ontleding der zaden was hier niet noodig, uit

hoofde door dezelve z: O in den grond was ge-

bragt.

2.) f^an de in zand gegroeide planten.

De vijf bij 26' — 30' C. gedroogde planten hadden een

gewigt van 4 grammen, welke verbrand zijode, een ge-

halte aan 0,506 = \'lfi procent gaven, welke bevatte-

den:

a) In water oplosbare j-potassa.

zelfstandiglieden . . 0,223 |^?"lstofzuur,

(kiezelaarde.

b) In zoutzuur oplosba- fkalk.

re zelfstandigheden . 0,252 ! magnesia.

(koolstofzuur.

c) Kesidu .... 0,031 kiezelaarde.

0,506

3.) In kunstgrond gegrqeide planten.

Deze drie op 25"— 30" C. gedroogde planten hadden

een gewigt van 21,5 grammen, welke verbrand zijnde,

3,923 = 18,2 proc. asch gaven, welke bevatte !

Tpotassa en een weinig

o) In water oplosbare j, •'f"'-

zelfstandigheden .. 1146 |
'"«'ls'°f^""'"'

1 zwavelzuur.
V chloor.

(kalk.

è) In zoutzuur oplos- I magnesia,
bare zcllstandighe- )koolslofziUir.

den 2,228 pijosphorzuur.

ijzero\^<lc*

al

b,

zerox^ac*. -j -^

l(iinaar<l(ï. l n

luinslci n-oijdc.J a
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e) Residu ..... 0,549 kiezelaarde.

3,923

De gewigtsyerhouding der organische zelfstandighedcn

«as:
ÏD zand in kunstgrond

10 : 53
Van de anorganische . . • 50 : 73

VI. Analyse van Trifolium pratense.

1.) Fan kei zaad zelf.

100 gr. leverden . . . 4,687 asch, welke bevatte:

/"potassa en natrum.
o) In water oplosbare

) koolstolzuur.
zelfstandigheden . . 1,218^ wavelzuur.Lzwa'

chloi

ikalk.magnesia,

koolstolzuur.

phospliorzuur.

aluinaarde,

ijzeroxyde.

mangaan-oxjde.

e) Residu 0,282 kiezelaarde.

4,687

2.) Fan de in zand gekweekte planten.

14,5 grammen van de bij 25^— 30° C. gedroogde plan-

ten leverden 0,963=6,78 pro e. asch, welke bevatte :

/^potassa en soda.
o) In water oplosbare

j loolslofzuur.
zelfstandighedcn . . 0,522< ^w-avelzuur.l

(.chloor.
j- sporen.

,. , ,
rkalk.

*) In zoutzuur oplos-
l magnesia,

bare zeUstand.ghe- Jkoolstofzuur.
<1«» "'•^50

)
phospliorzuur. 1

/;iluiiiaarde. ƒ sporen.

V.ijierverzuursel.-'



c) Residu 0,091 kiezelaarde.- • ;

0,963 ïil

.•>>t
Hieraf het bedrag voor

het zaad . . . .0,139

Blijft aan overschot vaa
anorgaDische zelfstan-

digheden .... 0,824 = 5,67 proc,

3.) Dein hunstgrond gekweekte planten,

.14,5 grammen gaven 1,684 asch — 11,6 proc, wcIUe

bevatte

:

Jpotassa.
iiatrum.

koolslofzuur.

zwavelzuur,
chloor.

rkalk.

V) In zoutzuur optos- l magnesia.
bare zelfslandiglie- Ikoolstofzuur.
den ...... 0,943 vphospborzuur.

j aluinaarde. I

lijzeroxyde.
| sporen.

"mangaan-oxyde.J

c) Residuum .... 0,082 kiezelaarde.

1,684
Af voor het bedrag van

liet zaad ^ . . . 0,139 '•\\

Bhjft over 1,545

De gewigtsverhouding van de organische zelfstandig-

lieden was :

' in zand in kunstgrond

10 : 22
Van de anorganische zelf-

standighedcn .... 8 : 15
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Het is al te zeer bekend , hoe groot de moeije-

Ujkheid is, om zich eene groote hoeveelheid van eene

zelfstandigheid , van welke men zeggen kan , dat

zij scheikundig zuiver , en ten aanzien van het

plantaardig organisme onzijdig is , te verschafTen

,

dan dat wij dit , door voorbeelden , zouden be-

hoeven toe te lichten.
, ,

Intusschen bevonden wij ons , met het door ons

gebezigde zuivere zand , in die onaangename om-

standigheid ; want daar al het in de natuur voor-

komende zand niets anders is dan ontbonden

quarts , moet dit natuurlijk steeds eene meerdere

of mindere hoeveelheid onontlede kiezelverbin-

dingen bevallexi , terwijl door de behandeling met

salpeterzuiir alleen de vrijgewordeue verzuursels

,

de bijgemengde kolstofzure verbindingen , enz.

verwijderd worden, en alle zoodanige silicaten,

welke aan de werking van salpeterzuur weerstand

bieden of op eene onvolkomenc wijze door dezeU

ve worden ontleed, zoo als b. v. het in de rols-

soorten zoo zeer verbreide feldspath ,
ghmmer , enz.

daarmede vermengd blijven.

Onder ons zoogenoemd zuiver zand , is derhal-

ve geene zuivere kiezelaarde te verslaan , maar

quartszand , nog met andere silicaten , welke door

salpeterzuur niet ontleed worden
,
gomengd , en

welker hoeveelheid
,

gelijk de hieronder volgende

ontleding aanwijst , wel niet zeer beduidend , ech-

ter toereikende gewee>t is, om de overmaat van

anorganische zelf<tiindigheden
, welke bij de eerr.le

proeve is gebleken auuwciig te zijn , en eene
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sterkere vpgelalie , dan bij de kers in de latere

proeven , te weeg te brengen. Dit schijnt duide-

lijk te blijken uit de analyse van Nicotiana,

welke wij wel voor de leerrijkste van al onze

onlledingen houden; dewijl hel gehalte van de

asch dier plant slechts die leifstandigheden betrof,

welke in het zand voorhanden waren. Door de

geheele afwezigheid van hetzwavel-
, phosphorzuur

en chloor , in de aangehaalde proeven , even als

door de gevondene sporen dezer zelfstandigheden

in de overige proeven in het algemeen , welke

hierbij eeniglijk uit het zaad afkomstig waren

,

schijnt het overvloedig te zijn gebleken , dat de

planten geene andere anorganische bestanddee-

len bevatten, dan die, welke aan dezelve van

buiten worden aangebragt, en voorts, dat, wan-

neer zoodanige anorganische zellstandigheden

,

welke tot derzelver aard behooren , niet in toe-

reikende hoeveelheid voorhanden zijn , of, met an-

dere woorden , wanneer die stoffen aan het pro-

ces van den plantengroei geen toereikend deel

meer kunnen nemen , de vegetatie gestoord wordt,

en de planten, van dien tijd af, aan de wetten der

anorganische natuur gehoorzamen.

Het niet of onvolkomen vrucht zetten van onze

in zand gekweekte planten, is alleen toe te schrij-

ven aan het gebrek van stikstofhoudende zelfstan-

digheid , zwavelzuur
,

phosphorzui;r en chloor

,

dewijl dtze een zeer gewiglig aandeel nemen aan

de vorming en ontwikkeling van de vrucht.

Uit hoofde vuu de aangevoerde waarnemingen.
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en ingevolge den Ie kennen gegeven' wensch der

Heeren Beoordeelaars, kwamen wij lot het besluit

om het tot onze proeven gebezigde zand , naauw-

keurig , en wel op de volgende wijze te ontleden.

1.) Qdamtitative bepaling der

kiezelaarde.

0,5 grammen geslipt en gegloeid zand werden

gesmolten met 2,0 grammen koolslofzure soda

;

welke zamengevloeide massa in water uitgeweekt,

met zoutzuur verzadigd en tol een droog poeder

werd uilgedamjjl. Hel residu werd met zoutzuur

bevochtigd, en nadat dit er eenigen lijd op gewerkt

had , met gedistilleerd water overgoten. Nadat

het zoutzuur, onder eene matig verhoogde tempe-

ratuur , daarop voldoende gewerkt had , werd de

kiezelaarde op een filtrum verzameld , met gedis-

tilleerd water zoo lang afgezoet, tot dat salpeter-

zuur-zilver daarop geene reactie te weeg bragt

,

waarna dezelve gedroogd en gegloeid iverd. De

verkregene kiezelaarde woog

:

I, II.

0,489 0,49 grammen.

waaruit blijkt, dat in het zand 97,8—98, en al-

zoo gemiddeld 97.9 proc. , aan kiezelaarde , en

2—2,2, gemiddeld 2,1 proc, aan andere slofien

voorbande nis

.

Wat de zuiverheid van de op deze wijze ver-

kregene kiezelaarde betreft, voeren wij aau, dat

dezelve met eene oplossing van koolslofzure sodu
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gekookt zijnde , eene volkomene oplossing en voor

de blaasbuis met soda eene heldere parel gaf.

Met koolstofzure soda te zamengesmolten zijnde

,

door middel van zoutzuur , de daardoor gebo-

rene kiezelzure soda ontleed zijnde, enz. gaf de

gefiltreerde zoutzure soda-oplossing met ammoniak

geen precipitaat ; zij is derhalve als zuiver te

beschouwen.

2.) QüiLITATIVB BEPAIIKG VAN HET

ALKALI.

Geprepareerd en geslipt zand , met eene vijf-

voudige hoeveelheid metaalvrij vloeispaath ver-

mengd , werd met geconcentreerd zwavelzuur in

een' plalina-kroes lol eene brij-achtige massa ver-

mengd , in den beginne matig verwarmd , ten

laatste evenwel gegloeid , totdat alle kiezel- en

vrij zvyavelzuur vervlugligd waren. De aldus ont-

stane zwavelzure kalk werd daarop met gedistil-

leerd water uitgeloogd , en het filtraat met am-

moniak en zuringzuren ammoniak geprecipiteerd.

De uitgedampte vloeistof gaf, bij het gloeijen,

een residu , hetgeen zich volkomen oploste in wa-

ler, door wijnsteenzuur wit en door platina-chlo-

rid geel gekleurd werd.

Bij het herhalen van de proef, welke in dier

voege werd in 't werk gesteld , dat ten laaiste

het chloormetaal verkregen werd, bleek, dat er

polassiumplutin-chlorid in genoegzame Iioeveel-

heid was , om al het voorhaudun zijnde alkali als

putassu aau te ucmen.
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QUA^TITATIVE BEPALIHG VAH DE

rOTASSA.

' 5,0 grammen geprepareerd geslipt
,

gegloeid

zand op tie bovengenoemde wijze beliaudeld , le-

verden 0,031 grammen zwavelzure potassa =: 0,32

proc. kali. (Tegen deze wijze van behandeling kon

worden in 't midden gebragt , dat men de voor-

handen zijnde magnesia niet had in aanmerking

genomen , doch zal het uit de laler te vermelden

uilküinsleu ten duidelijkste blijken , dat de daar-

door ontstane fout is gelijk nul.)

4.) QdALITATIVE BEPAllKG VAR DE AlKAlt-

SCIIE AARDEN- ES MBTAAb-VEBZUORSBLS.

Ongeveer 200,0 grammen geprepareerd en geslipt

zand werden mei potassa caustica in een' zilveren

kroes bij herhaling gesmolten , door salpeterzuur

ontleed en tot droog wordens toe verdampt , het

residu met zoutzuur water gedigereerd , en met

een fillrum het oplosbare van het onoplosbare ge-

scheiden. Om nu de groole hoeveelheid chloorka-

lium zooveel mogelijk verwijderen , lieten wij het-

zelve kristalliseren , storteden , nadat dit was af-

geloopen , de geheele massa op eenen met stukjes

glas zeer los gesloten' trechter , om de loog te Jaten

afvloeijen , waschten dezelve eenige malen af met

gedistilleerd water, en deden met de nu verkre-

géne vloeistof de navolgende proeven :

a) Bij ecu klein gedeelte van dezelve werd

a/ua hijdro-aulphiiruta gevoegd , waardooi' liet
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vocht troebel werd als melk, ten gevolge van het

afzonderen van de zwavel.

b) Bij een ander gedeelte werd zwavelwater-

stof-ammoniak gevoegd, waarna een zwart pre-

cipilaat ontstond.

c) Het overige gedeelte van de loog werd met

gedistilleerd water verdund , met eenig zoutzuur

verzuurd en met ammoniak oververzadigd ; het

ontstane bruingele precipitaat werd gefiltreerd

,

met potaschloog gekookt , het roodbruine residu

nogmaals door een filtrum gescheiden , en het fil-

traat met salmiak ontleed ; de laatste veroorzaakte

«en wit precipitaat van aluinaarde. Het door de

potasch onopgelost gelalen roodbruin residu was

ijzeroxyde,

d) Bij een deel der vloeistof, uit welke door

ammoniak ijzerox3'de en aluinaarde neergeslagen

was, werd zwavehvaterstof-ammoniak gevoegd,

waarop geen neerslag volgde.

e) Oxalas ammoniae veroorzaakte een' witten

neerslag van oxalas calcis, en in de van dezen

neerslag afgeültreerde vloeistof, bragten phosphas

sodae en ammoniae , na eenig tijdsverloop , en na

sterk omroeren , een wit kristalvormig precipitaat

van phosphorzure magnesia-amrooniak.

ƒ ) Eenc oplossing van sulphas calcis bij een

ander gedeelte der vloeistof gevoegd zijnde, bragt

geen' neerslag te weeg , wanneer dezelve in een

gesloten glas daarbij gevoegd werd.

C/z/oorfia/va/w-oploBsiiig verhield zieli op gelijke
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wiJ7.e. Zoutzure muffnesia-amm07na/i-o-plossing

eveneens.

üit dit qualilatief onderzoek blijkt, dat het

zand , builen de reeds aangevoerde potassa , ook

ijzerverzuursel , aluinaarde , kalkaarde en bitter-

aarde bevatte.

5.) QüABTITATIVE BEPALIRG VAK

DEZELVE.

100,0 grammen geslipt en gegloeid zand wer^f

den , zoo als boven vermeld is , afgesloten , door

zoutzuur werd de kiezelaarde afgescheiden , de

vloeistof gekristalliseerd , en de kristallen zóó lang,

in een' met stukjes glas los gesloten glazen trechter,

met eene kleine hoeveelheid gedistilleerd water

afgewasschen , totdat ammoria daarin geen pre-

cipitaat meer voorlbragt. De verkregene vloeistof

werd nu met dubbele koolstofzure potasch neerge-

slagen , het gepreripiteerde ijzerverzuursel en de

gelijktijdig mede neergeslagene aluinaarde op een-

filtrum goed afgewasschen , daarna in zoutzuur op--

gelost, de oplossing met overmaat van potasch

gekookt , het onoplosbare ijzerverzuursel op -een

filtrum verzameld , uitgewasschen
,

gedroogd en

gegloeid; het woog 0,315 grammen.' •'" '^ t\

De oplossing der aluinaarde en pöl&scft •Werd-

met zoutzuur oververzadigd en de aluinaarde met

ammoniak geprecipiteerd. Het gewigt der uitge-

wasschene
, gedroogde en gegloeide aluinaarde

bedroeg 0,8/6 grammen.
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Kalkaarde eu magnesia worden nu uit de van

aluinaarde en ijzerverzuursel bevrijde vloeistof op

de volgende wijze afgescheiden

:

De vloeistof werd met zoutzuur verzadigd ; er

werd ammoniak bijgevoegd , en de kalkaarde werd'

door oxalas ammoniae neergeslagen. Het cilin-

der-glas, hetwelk het precipitaat bevatte, werd

nu op eene warme plaats gesteld , en na 12 uren

werd de oxalas calcts verzameld , uitgewasschen ,

gedroogd ,
gegloeid , met eene kleine hoeveelheid

opgeloste carbonas ammoniae bevochtigd en an-

dermaal gegloeid. Het gewigt van dezelve bedroeg

0,88 grammen -= 0,484 kalkaarde. '

Door jjhosphas sodae eu ammoniae werd nu

de magnesia geprecipileerd , de cilinder gedurende

12 uren op eene warme plaats gesteld, het pre-

cipitaat daarna verzameld , Voorzigtig uitgewas--

schen, gedroogd en gegloeid. Het residu was ge-'

lijk 0,009 gfammen bitteraarde. '

Nemen wij nu de resullalen der quanlitalive

analyse van het tot de proefneming gebezigde zand

bij elkander, zoo vinden wij, dat 100 deelen vau

dezelve bestaan uit:

Kiezelaarde
^^^^^

-;,. . 97,900

Polassa
f 1^, il,,

. . 0,320

Aluinaarde 0,876

Ijzerverzuursel 0,315

Kalkaarde 0,484

Talkaarde . 0,009

99.904
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Daar het nu door deze ontledingen gebleken

is , dat er zich in het door ons gebezigde zand

,

nog silicaten bevinden, welke onoplosbaar waren

in salfjeter7,aur , bleef het ons een raadsel , waar-

door dezelve opgelost en iu onze proeven opge-.'

nomen waren. Na eenig doordenken daarover,

kwamen wij terstond op het koolstofzuur , het-

geen , met water verbonden , overa! deszelfs ontle-

dende werking op de rotsen uitoefent, gelijk zulks,

zoo duidelijk bewezen wordt door de koolstof!?,

zuur bevattende minerale wateren. Ook kwam
het ons mogelijk voor , dat het door de wortels,

der planten uitgestoolen koolstofzuur lot de op-<}

lossing van de meergemelde silicaten koude bij-

dragen. Nadat wij dit ons vermoeden aan de

Eeoordeelaars in ouzje eerste mededeeling hadden

kenbaar gemaakt, .werden wij door dezelven,

ten einde ons daarvan te overtuigen , uilgenoodigj

tot het doen van de navolgende proefaemingen

:

1) Of de wortels van levende planten koolstof-

zuur afscheiden , en

2) Of het koolstofzuur de ontleding van silica-

ten veroorzaakt.

De uitstooting van koolstofzuur, door de wor-

tels', hebben wij door eene hoogst eenvoudige en^

gemakkelijke proefneming uitgemaakt.' Wij plaat-

sten namelijk eenige levende planten met derzef-

ver ongeschondene ea wèl afgewassch'ene Wortels

in eene zeer verdunde oplossing van lakmoes in

water , en lieten dezelve daarin vegeteren. Reeds



na een kort tijdsverloop, veranderde de blaauwo

kleur van de lakmoes- oplossing in eene roode ,

terwijl, door het koken dezer roodgewordene

vloeistof en uitwijking van belletjes van koolslof-

xuur , dien ten gevolge , de oorspronkelijke blaauwe

kleur hersteld werd.

Ten einde nu een zoo veel mogelijk zeker re-

sultaat te verkrijgen van de, gedurende eenen tan»

geren tijd , voortgeduurd hebbende werking van

het koolstofzuur- water op de zich in het met

salpeter-zoutzuur behandelde zand bevindende sili-

caten, werden drie kilogrammen van dit zand in

een' grooten cilinder geworpen en met 8 liters ge-

distilleerd water begoten. Hierdoor nu werd , bij

voortduring, dag en nacht een stroom van kool-

slofzuur-gaz geleid , waarmede gedurende dertig

dagen werd voortgegaan. Na verloop van dien

lijd, werd het koolslofzuur bevattende water van

het zand afgpfiltreerd en in eene porseleinen schaal

uitgedampt ; hel verkregen residu werd met salpe-

lerzuur overgoten , waardoor koolslofzuur ontwik-

keld werd , en nogmaals, bij eene zachte warmte,

tol droog- wordens toe verdampt. Bij hel oplossen

van hel salpeterzuur-zout, bleef er kiezelaarde te-

rug. De gefiltreerde oplossing werd tot droog

wordens toe verdampt , met suikerkool , welke

volkomen verbrandbaar was, vermengd, en in een'

platinakroes verbrand , deelde aan het daarmede

in aanraking gebragle en vervolgens afgefiltrcerde

water eene alkalische reactie mede, en nadat

deze, door bijgevoegd zoutzuur, was geëindigd,

d
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Veroorzaakte platina chlorid een geel , en wijnsteen»

suur een wit, kristalvormig precipitajit ; er was

derhalve polassa in aanwezig.

De op het filtrum achtergeblevene niassa werd

nu met overmaat van zoutzuur uitgetrokken en

gefiltreerd , waarna dezelve , met ammonia over*

verzadigd, een' neerslag gaf van ijzeroxyde. Na

gefiltreerd te zijn , volgde daarin, na de toevoeging

van oxalas ammoniae, een wit precipilaal van

Oxalas calcis, en uit de daarvan door een filtrum

afgezonderde vloeistof werd , door phosphorzure

soda , magnesia-ammoniak neergeslagen.

Uit deze proeven volgt , dat , door eene lang

aanhoudende werking van koolstofzuur bevattend

water , ook zulke silicaten ontleed v\'orden , welke

zelfs de werking van salpelerzure zouten weer-

staan.

Wij hebben derhalve al de zelfstandigheden

,

welke de ontleding van het zand gaf, tot de

aluinaarde toe teruggevonden , en wij gclooven

derhalve met zekerheid te kunnen stellen, dal het

koolstofzuur en het water de agentia zijn, welke

de silicaten ontleden , en in de planten doen in-

dringen, in zoodanige verbinding, als welke zij

tot derzelver volkomene ontwikkeling behoeven.

• Om nu , ten laatste , uit te maken , of de zelf-

standigheid der vaten , in welke de planten ge-

kweekt werden , invloed uitoefent op het gehalte

van dezelve aan anorganische stoffen, werd een

glazen vat ,'' 3lks bodem doorboord was, en een

bloempot van gelijke grootte , als die , welke bij de
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vorige proeven waren aangewend geworden, ge-

vuld met hel meergemeld gegloeid en met zuren

behandelde zand, op den 15den October 1840

met kers bezaaid , tusschen twee glasramen ge-

steld en met tweemaal gedistilleerd water, waar-

van datgene , hetwelk het eerst verkregen werd ,

weggeworpen was geworden , begoten. De kers

kiemde den ISden October , bekwam in November

de hoogte van eenige duimen , maar bevroor ge-

durende mijne ziekte , welke eene maand lang

duurde.

Op den 23sten April 1841 werden beide vaten

met zand , hetwelk op gelijke wijze behandeld

was, gevuld, en weder met kers bezaaid, welke

reeds den 25sten April kiemde , zich evenwel ui-

terst langzaam en onvolledig ontwikkelde. Eerst

op den 28sten Mei vertoonden zich aan eenige

plantjes de eerste bloemen , en op den Gden Junij

zag men aan eenige van de meer stevige planten

vruchtzetting, die echter grootendeels loos bleven,

of althans onvolkomene zaden ontwikkelden ; bij

andere ontstonden in 't geheel geene vruchten, en

vielen de bloemen, zonder vrucht te zetten, af.

Bij elk individu beliep het aantal vruchtjes nimmer

meer dan drie. De hoogte , welke die planten in

beide vaten verkregen, was zeer verschillende,

van 3—5 duim; geen enkel individu werd 6 duim

hoog ; bladen en bloemen waren klein en slecht

ontwikkeld. Omstreeks den 20stcn J nij waren

de planten geel geworden, werden derhalve den

21sten Junij uit het zand opgenomen, gewasschen ,

cl*
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gedroogd , en in een' platina-kroes verbrand.

Honderd deelen van de in hel glas gekweekte

plant leverden , na de verbranding , 9,54 asch op.

Resultaat der ArtALrsE.

0,528 grammen asch gaven:

y-potassa.

a) In water oplosbare \ kiezelzuur.

zelfstandigheden . . 0,324| koolstol'zuur.

1zwavelzuur.

ftalk.
6) In zoutzuur oplos- l magnesia.

bare zelfslandighe- Jaluinaarde.
«ïen 0,134 jij^eroxjde.* jijzeroxjde.

/phosphorzuur.
(.Koolslolzuur.

e) Residu ..... 0,070 kiezelaarde.

0,528

Honderd deeleu van de in den aarden pol ge-f

kweekte kers leverden , na de verbranding , 9,48

asch , welke even als de vorige was zamenge-

sleld.

Ten slotte willen wij nog van eene proef mel-

ding maken , welke onze reeds aangegevene wijze

van zien bewijzen zal , dat namelijk :

1) De vegetatie een' lijd lang kan voortduren

ten koste van de anorganische bestanddeelen

,

welke in het zaad voorhanden zijn , maar op-

houdt, zoodra derzelver hoeveelheid eene meer of

min gewiglige rol begint urt te oefenen.
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2) Dat de anorganische bestanddeelen der plan-

ten op geenerie wijïe kunnen beschouwd wor-

den als het produkt des plantenlevens , of als ge-

vormd zijnde uit ons onbekende elementaire stoffen ,

of als eigenaardige verbindingen der vier bekende

grondbeginselen , welke de organische ligchamen

zamenstellen.

3) Dat de hoeveelheid van de voorhanden zijnde

anorganische bestanddeelen der planten ook niet

door de levensvverking vermeerderd wordt, maar

dat , wanneer eene toenadering van buiten verme-

den wordt , zij alsdan slechts die hoeveelheid er

van bevatten , welke in het zaad voorhanden was.

De proef werd op de volgende wijze ingerigt

:

Een platina - kroes werd met den fijnslen platiua-

draad , welke in den handel voorkomt
, gevuld ,

met gedistilleerd water bevochtigd, en onder de

bovenste laag van den draad werden 30 zaadjes

van Lepidium salivum gelegd. Het geheel aldus

ingerigt , werd op eene schaal gesteld en met eene

gclubuleerde glazen klok , welke van onderen met

talk bestreken werd , bedekt. Nu werd een meng-

sel gaz uit 21 volumen zuurstof

78 « stikstof

1 c koolstofzuur

dus 100 deelen kunstmatige dampkringslucht,

welke zich in eenen gazometer bevond , die , om
hel gaz steeds koel te houden , met ijs omgeven

was, door eene ingebraglc gcbogeue glazen buis,

op den bodem van de schaal , op welke lich do
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kroes met de laadkorrels bevond
,
gebragl. Door

middel van gedislilieerd water , werd thans uit den

gazomeier zóó veel van de kunstmatige lucht uitge-

dreven , als het tienvoud van de ruimte van de

glazen klok bedroeg. Wij vooronderstelden nu,

dat door de koudere lucht de warmere en natuur-

lijke dampkringslucht uit de glazen klok zouden

zijn verwijderd geworden. De opening van de

glazen klok werd met eene welgeslepene glazen

stop gesloten, en het apparaat gesteld tusschen de

twee glasramen, waartusschen de overige planten

geslaan hadden. Door middel van eene lange,

dunne, glazen buis, werd de gelegenheid voor de

benoodigde hoeveelheid gedistilleerd water ver-

schaft , hetwelk echter , uit hoofde dat er geene

verdamping van vocht plaats had , slechts eenmaal

noodig was, terwijl voorts iedere acht dagen de

lucht in de klok door andere en versche lucht

van gelijke temperatuur, door middel van den ga-

zometer , werd vervangen. Na verloop van twee

dagen kiemden de zaden , ontwikkelden later de

blaadjes, en de plantjes schenen zich volkomen ge-

zond te bevinden , verkregen eene ongelijke hoog-

te, sommige van twee, andere van drie duim, en

zulks gedurende een tijdsverloop van 26 dagen

,

na hetwelk zij begoru-.en geel te worden en af

te sterven. Het bleek , dat twee zaadkorrels geen

kiemverraogen hadden. De 25» plantjes werden

nu uit den toestel genomen en gedroogd , terwijl

zij , niettegenstaande de onvolkomeue ontwikke-

ling , echter den aan de kers eigendommelijken
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geur ontwikkelden , en werden voorts in den pla-

tinakroes verbrand. Zij leverden 0,0025 gram-

men asch op.

28 goede zaadkorrels van Lcpidium sativum

werden insgelijks verbrand , en gaven , op een on-

beduidend verschil na , 0,0025 asch , alzoo dezelf-

de hoeveelheid als de j.lanlcn.

CAiacRAaD DE LI TouK , TüEPis en anderen

werden, door hunne onderzoekingen over de gis-

ting
,

geleid lot het besluit , dat nseu deze voor

groei moest houden, en Robert Rigg deed aan

de Koninklijke Maatschappij Ie Londen de me-

dedeeling, dat de hoeveelheid der anorganische

stoffen 15—19 malen grooter vierd , dan zij vóór

de gisting is. Hij deed voorts opmerken, dat zulks

te minder moet verwonderen, wanneer men het

resultaat met het verschijnsel, dal met den plan-

tengroei gepaard gaat, vergelijkt. Hiermede nu

waren, zoo er werkelijk eene vermeerdering van

anorganische stofleu plaats had , onze uilkomsten

niet wel overeen te brengen. Derbnlve moest een

experimenteel onderzoek van de aangave van Rigg

hierover beslissen.

Tot dat eiude werden 60 grammen suiker met

5 grammen gist en eene toereikende hoeveelheid

gedistilleerd water tot gisting gebragt. Nadat

de gisting was afgeloopen , werd de vloeistof uit-

gedampt, het residu geiucinercerd , de koolhou-

dendc asch in eene, vooraf gevvogene
,

glazen

buis gebragt, en hiermede werd gehandeld eveu

als bij de plautenasch. I^iadal alle kool verbrand
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was , bedroeg de gewigtsvermeerdering van de

glazen buis 0,24 grammen.

Dezelfde hoeveelheid en kwaliteit vau suiker en

gisl werden tot aseh gebragt , en gaven eene ge-

wiglsvermeerdering der glazen buis van 0,25 gram-

men , waardoor alzoo de onjuistheid dier opgave,

dat namelijk bij de wijngisting eene vermeerde-

ring der anorganische stuffen zoude plaats vinden

,

overvloedig schijnt te zijn wederlegd.

Na de zoo even beschrevene en met de meest

mogelijke naauwkeurigheid uitgevoerde proeven

en ontledingen
, schijnt het overvloedig bewezen

te zijn , dat de planten niet alleen leven van wa-
ter, koolslofzuur en stikstofverbindingen, en de

anorganische stuffen, welke in derzelver asch wor-

dep gevonden , zich door hare groeikracht uit de

genoemde voedingsstoffen bereiden, maar, dat zij

de elementaire bestanddeelen vau dezelve in op-

geloslen toestand uit den grond en gedeeltelijk ook

door de bladen en de bladachlige groene deelen ,

zoo als b. V. hel koolstofzunr-gaz , enz. uit den

onigevenden dampkring, en derhalve van buiten

opnemen. De dampkring bevat werkelijk , be-

halve den ammoniak , eene menigte andere anor-

ganische zelfstandigheden
, welke , bij toeval , daar-

in bevat zijn, zoo als zouten, aarden, zuren,

zwavel, ja zelfs metaalverzuurscls, welke met den

regen en de sneeuw op de planten en op den

grond neervallen , en door eerstgetnelde , zoowel

door de bladen en bladachtige groene deelen der-

selve , als door de wortels uil den grond opge-
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het gehalle der vreemde sloffen, welke zich inden

dampkring bevinden , zijn moet , is reeds op Ie

maken uit de berekening van den Mineraloog voir

Kedex , te Clausthal, voorhanden in Schweiggek's

Journal für Chemie und Physik. De laatstge-

noemde heeft , door naauwkeurige wegingen , zoo-

wel van de tot smelten gebezigde ruwe stoffen , als

van de daaruit verkregene produkten , van slakken

en dergelijke overblijfsels, evenzeer als van de

brandstoffen en derzelver asch , berekend , dal er ,

op dien lijd daar jaarlijks 5,420000 centenaars

plantaardige en dierlijke stoffen vervlugtigd en

met den dampkring vermengd worden.

Ook ik heb , in vroegeren tijd , dikwerf regen-

water, vooral na onweders of veeudamp onder,

zocht (1) , en heb bestendig sporen van een orga-

nisch, stikstofhoudend ligchaam (Pyrrhin?), vau

zoutzure soda, kalkaarde, en, na- onweders, van

salpeterzuren ammoniak , phosphorzuur en zwavel

daarin gevonden. Vóór korten tijd las ik ook, in

Heft 2 van Bd. 26 van ERD3iA:f.>'s Journal fiir

practische Chemie , eene mededeeüng van Bbktel,

Ie HerenwalJe, ia Achler-Pom7nere7i, waarin hij

de uitkomsten van zijne onderzoekingen van het

regen- en sneeuwwater, aldaar in het jaar 1840

van Maait tol Februarij 1841 gevallen, berigt

,

en het buiten twijfel stelt , dat het gehalle aan

(1) P.RiSDEs Archiv rles jlpolheher-Ftreins , 7 Bd.

tUtJt, S. 200. — 16 ua. tUtjt, b. 151.
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organische ea anorganische ligchamen in den damp-

kring zeer aanmerkelijk moet zijn.

Hel schijnt voorts , door de resultaten van bo-

yu aangehaalde proeven, duidelijk bewezen Ie

zijn , dat er eene zekere hoeveelheid van anorga-

nische stoffen, zouten en aarden, ja zelfs van me-

taalverzuursels noodig is tot de volkomene , nor-

male oulwikkeling der planten, zoo als dit ook

reeds blijkt uit het gehalte daarvan in de planten ,

welke zilte gronden behoeven , Salsola , Salicor-

nia , Glaux , enz. , zoo als ook daaruit , dat eenige

dusgenaamde aan sommige gronden eigendomme-

lijke gevvassen , wanneer zij , van hunne natuur-

lijke en met hunne gesteldheid overeenkomstige

groeiplaatsen , op eenen anderen bodem worden

overgeplant , weldra verarmen en ten laatste weg-

kwijnen.

De tegenwerping, dat de kultuurplanten bijna

alle in de meest verschillende gronden gedijen,

en dal b. v. in eenen Kruidtuin, eenige duizenden

van planten groeijen , onaangezien het verschil der

streken , van waar zij afkomstig zijn , en althans,

dat zij in het wild oj) zeer verschillende gronden

wassen, schijnt mij loe gemakkelijk te kunnen wor-

den opgeheven, doordien een zoo zeer gemengde

hwrrms , als die van kweekgrond , vooral van eenen

Bolanischen Tuin, voor iedere plant het haar uoodige

voedsel kan leveren. Ook komt hierbij weinig in

aanmerking de betrekkelijke verhouding der be-

standoieelen , dewijl het, volgens de onderzoekin-

gen van SrRESf.BL , voor het goed voortkomen van
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zulk eene geringe hoeveelheid van de voor hare

natuur vereischte anorganische stof, welke nimmer

geheel mag ontbreken , in den grond aanwezig.

Zoo heeft Sprengel door talrijke proeven beves-

tigd gevonden (1), dat de Lucerne (Jledicago

sativa) en Esparcette (Hedysarum Onobrychis) ,

welke op kalkgronden het beste voortkomen , ook

op eenen bodem, welks onderste laag, op 6 voet

diep , slechts f proc. aan kalkaarde bevat , nog

TOortrefFelijk gedijen. Daarentegen ,
groeit Chry-

santhemum segetum niet , al is er ook slechts

1 proc. mangaan-oxyde in den bodem aanwezig.

Men moet aannemen , dat het niet wel mogelijk

is, met zekerheid uit te maken, of werkelijk al

die anorganische stoffen, welke bij de ontleding

van de planlen-asch gevonden worden, voor het

leven der plant doorgaans noodzakelijk , of als

voedingsmiddelen voor dezelve te beschouwen zijn
;

voorts, of de planten niet somwijlen enkele anor-

ganische stoffen opnemen , welke voor derzelver

zamenstelling indifferent zijn en zich bij toeval in

den bodem bevinden , derhalve niet als voedings-

middelen moeten aangezien worden , en eindelijk ,

of de eene anorganische slof niet als aequivalent

kan dienen voor de andere.

Ter gunste van elke dezer wijzen van beschou-

wen , kan men bepaalde daadzaken aanvoeren

,

(1) Cahl SpB£!<aEi,'g , Bodenkunde, Lcipz., 1837.
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gelij1{ reeds is aangetoond door Dr. Rüule (1).

Ik gclüul'iiilusschen, mij te mogen overtuigd hou-

den, dat de eene anorganische stof, bij sommige

planten , als een aequivalent van eene andere kan

dienen.

Het is bekend, dat Cidet ds Gassihcodut ,

reeds vóór 25 jaren, de ontdekking gedaan heeft,

dat het zaad van eeue op zilten grond gegroeide

Salsola Kali , in gewonen tuingrond
,

planten

levert , welke in het eerste jaar potassa en -soda

beide, maar dat de zaden van deze planten in een

volgend jaar gezaaid zijnde, planten opleveren
,

welke slechts potasch-zouten bevatten.

Niet ver van de zoutbron Sah-dahtum wonen-

de , heb ik met dAAr ingezamelde zaden van

Salsola Kali deze proeven met dezelfde uitkom-

sten herhaald , en die ook uitgebreid tot de , op

dezelfde plaats groeijende, Glaux marilima.

Ik verplantte namelijk eenige dezer kleine plant-

jes , met eene geringe hoeveelheid van de aan de-

zelve aanhangende aarde, van derzelver groei-

plaats , in eenen bloempot , welke gevuld was met

gewone tuinaarde, waarin slechts sporen van chloor-

metalen voorhanden waren , en ik besroot dezelve,

als zulks noodig was , met gedistilleerd water

,

waarin zich eene geringe hoeveelheid zoutzure

potasch , opgelost , bevond. De planten groeiden

onder deze behandeling uitnemend welig, bloei-

( 1 ) Uebei den Einfluss des Bodem aiif die Vertheiluit^

der Alpuipj latv-en , lub., 1838.
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den rijkelijk , en vulden , in den tijd van twee maan»

den, den pot zoo geheel en al, dat zij zich wijd

over den rand van dcnzelven uitspreidden.

Nu verplanlte ik, op hel einde van Maart, deze

planten, met de aarde, welke dezelve omgaf, in

mijnen tuin , in den open' grond , en ik liet ze

aan zich zelve over, zonder ze verder te begieten.

Zij groeiden weder weelderig , en bloeiden , ook

in dit jaar, rijkelijk, terwijl zij zich zeer vermeer-

derden ; maar, in het volgende jaar, hadden de-

zelve, op het tijdstip, dat zij zouden gaan bloei-

jen , een ziekelijk aanzien , bloeiden zeer spaar-

zaam
, gaven geen zaad , en stierven in het derde

jaar, tegen den bloeitijd, af.

Uit deze proeven schijnt men wel te mogen be-

sluiten , dat de beide genoemde soorten van plan-

ten , en ook al de zoutminuende gewassen , chloor-

metalen tot haar voedsel behoeven , dat het echter

onverschillig is , of hel chloor met polassium of

sodium verbonden zij.

Ook Bertuiee's ontledingen vin de asch van

dennenhout bewijzen de stelling , dat potassa en

soda , kalk en magnesia zich wederkcerig vervan-

gen kunnen.

De moeijelijkste vraag, door welker beantwoor-

ding de overige waarschijnlijk later zullen wor-

den opgelost, is die, of de wortels der planten

het vermogen hebben , om de stoffen , welke tot

derzelver voeding en volkomene ontwikkeling moe-

ten dienen , als 't ware uit te kiezen uit de opge-

loste zelfstandigheden , die zich in den grond als
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't ware aan dezelve aanbieden; of zij daarbij die

stoffen , welke voor dezelve niet dienstig z;jn , af-

wijzen, of, indien zij werkelijk zijn opgenomen,

die feok weder kunnen afzonderen ? Het schijnt

wel, door proeven, bewezen te zijn, dat de wor-

tels der planten de eigenschap niet bezitten , om
uit de stofien Tan den grond de eene of andere

te verkiezen , en dat zij alles , wat slechts in wa-

ter opgelost aan dezelve aangeboden wordt , hetzij

dan nuttig of schadelijk , opnemen. Ook is het

,

gelijk bekend is , door proeven en ontledingen

bewezen, dat planten zelfs werkelijk vergiftige

sloffen , zoo als b. v. de klaver en de korenplan-

ten , koper en arsenicum, in geringe hoeveelheid,

zonder eenig nadeel , verdragen kunnen.

Volgens mijne waarnemingen is dit slechts dan

het geval, wanneer aan de wortels, als 't ware,

de vrije keuze , ten gevolge van eene beperkte

ruimte , ontnomen is , of wanneer derzelver op-

slurpingsvermogen, door scheikundig zeer werk-

zame stoffen , zoo als b. v. door koper en arse-

nicum en andere metaalzouten , zeer is verzwakt

geworden , waardoor de werkingen der capillari-

teit intreden , en tot dat de plant afsterft , alles

wat dunvloeibaar is, wordt opgeslurpt.

In volkomen natuurlijken toestand , en wanneer

zij niet door insluitende vaten of in eene kleine

ruimte beperkt zijn , nemen zij , in geenen deele

,

elke aangebodene vloeistof, zelfs niet de in water

opgeloste plantaardige kleurstoffen op, maar alleen

het water , waarin zich deze opgelost bevinden.
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Ook de menigvuldige en belangrijke , gedurende

vijf achtereenvolgende jaren , door Daube;«y gedane

proeven , in zeer verschillende lagen van stofTen

,

vooral met in gepulveriseerde zwavelzure stron-

tiana gezaaide planten van zeer verschillende mono-

en dicotyledonische familiën , welke met eene zeer

slappe oplossing van salpeterzure strontiana , tot

de hoeveelheid van een lood , begoten waren

,

schijnen te bewijzen, dat de planten met onbe-

schadigde wortels
, geene voor dezelve niet dien-

stige , zelfstandigheden opnemen, dewijl van de

veelvuldige proeven slechts drie, namelijk ééneO.l

in de deelen van den wortel , ééne in zwavelzure

strontiana gezaaide 0,3, en eene derde in carra-

risch marmer gezaaide 0,4 grein strontiana opge-

zogen hadden , waartoe , welligt onopgemerkt ge-

blevene , omstandigheden hebben bijgedragen.

Zoo leert ons dus ook de ervaring , dat , bij

verschillende planten , welke naast elkander groei-

jen , op een' en denzelfden grond , de verhouding

van door dezelve opgenomene stofiFen zeer ver-

schillende is, zoodat, b. v. , op éénen akker, de

hav«r eene aanzienlijke hoeveelheid kiezelaarde

bevat, de danraaast groei^eade R/iinanihus crista.

Galli meer ijzeroxyde , en de tusschen beide groei-

jcnde Futnaria officinalis meer potasch bevat.

Deze verschijnselen nu moeten ons wel het regt

geven, om te besluiten, dat de wortels, ten min-

ste in een' zekeren graad, hef vermogen hebben,

om eene keuze te doen uit de stoffen , welke aan

dezelve worden aangeboden , en dat die opneming
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van de anorganische sloffen , welke groolendeels

de vaste deelen vormen , naar gelang van de soort,

door zekere weiten bepaald wordt, hoewel de

hoeveelheid derzelve, naar de omstandigheden,

dikwijls is gewijzigd.

Zelfs de omstandigheid, dat in het wild groei-

jcnde planten niet anders , dan wanneer zij gebrek

hebben aan het water, ter behoorlijke oplossing

van de zelfstandigheden , welke zij behoeven , aan

ziekten der voeding lijden , waaraan de gekweekte

gewassen zoo veelvuldig onderhevig zijn , schijnt

voor deze wijze van beschouwen te pleiten. Dr.

Sphekoei. heeft dit als bijna zeker uitgemaakt (1)

door proeven, waarvan wij de hoofdzaak hier la-

ten volgen :

Eene tobbe, van 18 duim hoog en 14 duim in

middellijii , werd , van het middelpunt af, door

niiddel van dimne plaatjes, verdeeld in zes zeer

naauwkeurig sluitende vakjes, in dier voege, dat

de afscheidsels, welke tot aan de oppervlakte

van hel vat reikten , bevestigd waren , zoowel

in eene kleine in het midden geplaatste kolom

,

als bok in den buitenwand en den bodem van het

val. Al die vakjes werden aangevuld met fuin-

aarde. In een dezer vakjes werd de aarde met

carbonas potassne , in een ander met beende-

rcnmeel , een derde met keukenzout , een vierde

(1) Dr. C. SpRENCEi.'s Land- und Forshiissenschaft-

lichc ZeiUchrift, 2 Bd. 1 Heft, Jah.g. 1834. S,
262—-266.
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«nel gips, een vijfde met eene hoeveelheid pot-

asch , beenderenmeel en gips vermengd ; de aarde

evenwel van het zesde vakje werd onvermengd

gelaten. Hierna werd op het midden van deze

tob eene andere geplaatst, welke 12 duim hoog,

10 duim in middellijn en bodemloos was, zijn-

de even eens met tuingrond gevuld, llij plantte

daarin , op den 26sten April , eene plant van Tri-

folium pralense, welke voorzien was met vele

wortels , die de lengte hadden van zes duim. Zoo-

wel de aarde van het bovenste vat , als die van

het onderste, werd, gedurende den groei der

jjluut , bestendig met regenwater vochtig gehou-

den ; waarbij echter de voorzorg werd in acht

genomen , dat de vakjes van de onderste tob niet

te veel werden bevochtigd , opdat , door de capil-

lariteit , de stoffen niet uit de eene in de andere

holle wierden overgebragt. Toen de planten op

den 24sten Augustus volle vier maanden gegroeid

waren, gedurende welken tijd dezelve steeds, om
den groei te onderhouden, van de bloemknoppen

ontdaan waren geworden , sloeg hij eerst de ban-

den van de bovenste tob los , nam de duigen

,

waaruit het vat bestond, weg, bevrijdde de wor«

Iels van de aanhangende aarde , en sneed ze voor-

ziglig, daar, waar zij in het onderste, nog met

aarde gevulde vat indrongen , af. Het was nu ge-

makkelijk te zien, in welke vakken zich de meeste

en dikste wortels bevonden. Het vakje, waarin

aarde met beenderenmeel vermengd voorkomt , had

de mccülc eu de stevigste wortels , terwijl zich de

e
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minste en fijnste bevonden in dat vak , waarvan

de grond slechts met keukenzout vermengd was.

Ten einde nu het gewigt van de wortels te lee-

ren kennen , en te weten hoe ver zij zich in de

vakjes hadden verspreid , maakte Spbewgei. ook

de banden van het onderste vat los, terwijl hij

achtereenvolgens de duigen , waaruit hetzelve be-

stond , en zoo ook achter elkander de aarde weg-

nam. Het bleek daarbij , dat de wortels in het

vak met beenderenmeel niet alleen den bodem

bereikt , maar zich weder naar boven begeven en

een fillig weefsel gevormd hadden. In het vakje,

waarin keukenzout bevat was , bereikten de wor-

tels ter naauwernood den grond , en waren ook

zeer weinig in aantal. De zuivere afgewasschene

,

gedurende acht dagen in de lucht gedroogde wor-

tels van het vakje , waarvan de aarde met been-

derenmeel vermengd was, wogen 3,0 grammen;

die van dat, 't welk met polasch gemengd was ,

wogen 2,3 grammen ; van dat met gips 2,0

grammen; van dat met keukenzout 1,1 grammen;

van dat met potasch , beenderenmeel met keuken-

zout en gips te zamen 2,2 grammen, en van dal

met onvermengden tuingrond 2,5 grammen.

Ik heb toevallig, in het jaar 1822, eene gelijke

ondervinding opgedaan. In den herfst van het

jaar 1821 had wijlen Prof. Weber, te Kiel, ver-

schillende planten van mijnen tuin, onder welke

zich , behalve vele soorten van Aster ,
Mentha ,

Monardaca Lysimachia, ook Asiraga/us Cicer,

Coronella varia en Galega orienialis bevonden

,

voor den Botanischen Tuin te Kiel besteld , welke
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ik tot aan het tijdstip der afzending kuilde op

eene plaats in mijnen tuin , die door zeer digt-

staanden Buxus gescheiden was van hel met vloei»

zand bedekte , vlak gerolde pad , waarop zich

echter , nabij dien struik , een kleine hoop ge-

bliischte kalk , die van eene herstelling aan het

gereedschapslokaal overgebleven en niet wegge-

ruimd was, bevond. Nog vóór dat ik al deze plan-

ten had kunnen wegzenden , kreeg ik het berigt

van den dood mijns vriends, en liet nu die plan-

ten , onaangezien den winter , in dien toestand

liegen. Op het einde van de maand April des

volgenden jaars , toen ik de noodigste bezigheden

in mijn' tuin reeds verrigt had , wilde ik deze ge-

wassen verwijderen , doch bemerkte , met groote

verwondering , dat de kalkzoekende planten , As-

tragalus cicer , Coronilla varia , Galega orien'

talis , zich eerst door eene laag andere planten

,

en daarna door den Buxus en het harde pad

,

tot digt in de nabijheid van den hoop kalk had-

den heengedrongen , en in dat harde pad welig

te voorschijn kwamen, maar daarentegen in dea

lossen kalkgrond slechts weinige, naauwelijks zes

duim lange wortels hadden geschoten ; dat daar«

entegen de uitloopers der Mentha , Monarda ,

Lysiviachia en Asters beter in den weekerea

grond waren uitgeloopen, en zich niet verder ia

de nabijheid van den Buxu» hadden uitgebreid.

l'it de aangehaalde proeven van Dr. Sprbnoel

en mijne eigene waarneming, evenzeer als uit de

bekende ervaring van alle tuinlieden , dat de wor-
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wassen zich zeer ver door eenen slechten grond

,

naar eenen beteren verbreiden , om hier betere en

meer met derzelver natuur overeenkomstige voed-

sels te vinden, schijnt duidelijk voort te vloeijen,

dat de planten het vermogen bezitten , om , vooral

met hare wortels, daarhenen voort te groeijen,

waar zij een met derzelver behoefte overeenkom-

stig voedsel vinden , terwijl zij tot eene zekere

mate eenen grond vermijden , welke eene overmaat

bevat van in water oplosbare voedingsstof.

Men zou ondertusschen zeer dwalen, indien

men tevens daaruit wilde opmaken, dat de planten

zekere sloffen in bepaalde hoeveelheid opnamen

,

en daarentegen eene volstrekte voorkeur ten aan-

zien van anorganische zelfstandigheden hebben.;

Behalve talrijke andere ervaringen , bewijzen

ook de door Tn. de Saussure gedane ontledingen

van de asch van verschillende planten uit onder-

scheidene standplaatsen zeer duidelijk , dat bij

de planten van dezelfde soort , welke op denzelf-

den grond groeijen , niet zoo zeer de hoeveelheid,

als wel de zaraeustelling van dezelve zeer verschil-

lend is.

Zoo bevatte , volgens zijne analysen , de asch

van de bladen van Rhododendrum ferrugineum ,

op eenen kalkgrond gegroeid , 43,25 koolslofzure

aarde en 0,75 kiezelaarde ; op eenen kiezelgrond

gegroeid , 16,75 koolstofzure aarde en 2,00 kie-

zelaarde. De asch van struiken van Faccinium

Mijrtillus , op kalkgrond gegroeid , bevatte 42,00
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koolstofzure aarde en 0,50 kiezelaarde ; op kiezel-

grond gegroeid , 29,00 kooislofzure aarde en 1,00

kiezelaarde, enz.

Ook kunnen , volgens Spbesgel , eenige in

water gemakkelijk oplosbare zelfslandigheden

,

welke , in geripge lioeveelheid , de planten tot

voedsel dienen, zoo als b, v. zoutzure, zwavel-

zure en humuszure polasch , soda en ammoniak
,

betrekkelijke vergiften worden, wanneer zij den

gewassen in te groote hoeveelheid worden aange-

boden. Zoo wordt , b. V. , de bodem voor kooru-

planteu en groenten te sterk, indien dezelve met

dierlijke meststof, vooral met mistwater, wordt

gemest , en worden de planten zelve ziekelijk

,

doordien zij worden blootgesteld aan eene te groote

hoeveelheid humuszuren ammoniak ; welke ziekten

Ecker niet zouden zijn ontstaan , indien men de

bemesting in eene behoorlijke hoeveelheid inge-

rigt had. Vandaar ook , dat planten , welke zwa-

velzure verbindingen tot haar voedsel behoeven

,

niet ligt te veel zwavelzuur of kalkaarde zullen

bekomen, indien beide verbonden zijn, dewijl

gips lot deszelfs oplossing veel water behoeft.

Indien daarentegen het zwavelzuur met ijzerver-

zuursel is verbonden , zullen de planten ligtelijk

eene grootere hoeveelheid opnemen , dan zij behoe-

ven, daar het zwavelzuur-ijzer niet alleen weinig

water behoeft , om te worden opgelost, maar, ook

door deszelfs scheikundige werking, de levens-

kracht vau den wortel verzwakt en ten laatste die

geheel en ui vernietigt.



De traag, of de wortels al dan niet het vermo4

gen hebben , om de door dezelve opgenomene

,

schadelijke of min dienstige stoffen wederom af te

zonderen Pis zeker van alle de moeijelijkste , om te

beantwoorden , daar het tot hier toe nog steeds

ontbreekt aan afdoende bewijzen voor de secretie

en excretie van andere stoffen door den wortel

,

dan van koolstofzuur , en deze afscheiding geheel

en al ontkend wordt in een der nieuwere door

de Geneeskundige Faculteit te Tübingen bekroonde

Prijsschriflen (1).

Zoo zeker als het nu ook zijn moge, dat de

wortel , even als alle niet groene deelen der plan-

ten , koolstofzuur-gaz afzondert , waarvan ik mij

zalven door verschillende proeven overtuigd heb,

zoo is het echter, naar mijn weten, niet voldin-

gend uitgemaakt , dat er ook andere stoffen ge-

excerneerd worden.

Het is ook niet denkbaar, dat een en hetzelfde

orgaan tegelijk afscheidt en opneemt , ten zij men

stelle , iets waartoe ik , vroeger althans , zeer ge*

neigd was, dat het bovenste deel van den wortel,

de wortelvezels (fibrillae) voor de secretie , en de

punten der radiculae voor de opslorping bestemd

waren ; hetgeen nog niet zeker bewezen is.

Inderdaad berust de geheele leer der excretie

van den wortel slechts op analogie en op onze-

kere , reeds gedeeltelijk wederlegde , opgaven van

(1) VnUrsuckungcn ühcr die Wurzcl - Ausscheidung

,

von E. Walsneu, Tub. 1838.
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oudere Schrijvers, vooral van Pienck en Bkdo-.

MASS (1), welke in nieuweren tijd alleen eene

bevestiging hebben gevonden in de zeer te betwij'»

felen resultaten uit de proeven van Macaike P&ik-

SEP (2).

Even zoo gegrond is de ervaring , welke ik nog

bij het uittrekken van de wortels mijner proef-

planten uit het drooge zand bevestigd heb gevon-

den , dat namelijk , al is de bodem , in welken de

plant wortel schiet, ook nog zoo droog, het zand

of de grond , welke dien wortel onmiddellijk om-

geeft, smedig, vochtig en als zamengebakken is,

en slechts bij den hoogsten graad van droogheid

van de wortels afvalt.

Deze omstandigheid schijnt mij toe verklaard te

moeten worden uit het opslurpings-vermogen van

de radiciilae sucloriae, zonder dat men daarom

eene excretie van vloeibare stoffen mag aannemen.

De proeven van Macaire Phiksep (3) , aan welke

Prof. Libbig(4), ten onregte, eene zoo groote waarde

(1) Hoogst wenschelijk en belangrijk zoa het zijn, hg

zulk een beslissend oordeel over de proeven van

onzen waardigea landgenoot, dezelven te herbalen.

D. V.

(2) Ik Leb de vrijheid genomen , bier eene korte , min

duidelijke zinsnede weg te laten, waardoor even-

wel de zameuhang niet in H minst gestoord wordt.

D. V.

(3) Memoires de la Socielé d'liisloire nat. de Génève,

Tom. V, pag. 282—302.

(4) Die ori^anitche Chemie in ihier Anviendung au/
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hecht, heb ik, in het jaar 1834 en 1838, met de

meest mogelijke naauvvkeurigheid nagec;aan en met

dezelfde plantsoorten herhaald. Ik lieb evenwel

bevonden , dal men de gewenschte resultaten groo-

tendeels slechts bij vervvonde wortels verkrijgt.

Die proeven nu , welke voor de wijze van zien

,

dat de wortels der planten de stoffen , die voor

dezelve schadelijk zijn, weder kunnen afzonde-

ren , moeten pleiten , ik bedoel die met Meren-

f-ialis en Senecio , van 'welker wortels hij een

gedeelte in eene oplossing van acetas plumbi , of

keukenzout , of nilras argenti plaatste , en daar-

entegen met het andere deel van dezelve in een

daarnaast geplaatst glas met gedistilleerd wateo:

dompelde , en na verloop van eenige dagen , door

bepaalde ?'ea^ew^ï'a , de aanwezigheid van de aan-

gewende stoffen in het gedistilleerd water kon aan-

wijzen , zijn door mij , met dezelfde planten en

ook met jonge koolplanten , meermalen, echter

steeds zonder gewenscht gevolg, herhaald gewor-

den, en zulks, hetzij ik veel of weinig van deze

sloffen bezigde. Telkens bleek het , dat de op-

slurpende worteltjes, na verloop van eenige dagen

,

beleedigd waren , begonnen zwart te worden en

af te sterven, en hoewel er, door de capillaire

kracht , wel eenig gering bewijs van de gebezigde

schadelijke sloffen in de wortels van het andere

val overging, bleek echter hel gedistilleerde water

daarvan geen spoor te hebben , zoodat ik aan de

Agricultur und Physiologie , von Dr. J. Liebic,

1840, S. 146— lal.
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Vesultafén der proeven van Macaire Prinsep moet

twijfelen, te meer, daar de proeven van Unger,

met Lemma, en van Dr. Walsjieh , met een groot

aantal andere planten gedaan, hetzelfde negatief

gevolg gehad hebben.

De door de ondervinding ten volle bewezene

daadzaak , dat kulluurplanten zelden volkomen

gedijen, wanneer zij op denzelfden bodem, op

weiken men het vorig jaar planten van dezelfde

soort gekweekt heeft en tot rijpheid heeft zien ko-

men, op nieuws worden geteeld, ja, dat zij niet

dan na zes jaren op denzelfden akker kunnen

worden verbouwd , is insgelijks uit die afscheiding

door den wortel verklaard geworden.

Men redeneerde aldus : evenmin als een dier op

lijne excrementen kan leven, evenmin kan eene

plant op de excretie van hare eigene soort leven,

terwijl die excretie voor planten van eene andere

familie tot voeding kan zijn.

Men heeft evenwel daarbij niet in het oog ge-

houden , dat organische stoffen door verrotting

ontbonden , door omploegen en omspitten met

andere zelfstandigheden van den grond vermengd

en zeker daardoor ook onschadelijk gemaakt wor-

den, en eindelijk, dat boomen honderden, ja

«oms duizend jaren, op den grond, die hunne ei-

gene secretie bevatten zoude, gedijen.

• Veel eenvoudiger is die wijze van verklaren,

welke de landlieden en kweekers algemeen bezi-

gen , dat de grond door den voorafgeganen oogst

loo zeer is uitgeput geworden in de anorganische
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stoffen, welte tol de gesteldheid Tan het gewas

behooren , dat dezelfde vrucht , al is ook de bo-

dem omgewerkt , en op nieuws voorzien gewordea

met dierlijken mest , welke niet al de anorgani-

sche stoffen bevat, die voor de planten nuttig zijn,

niet de toereikende hoeveelheid van de tot hare

ontwikkeling dienstige voedingsstof beval.

Eene bevestiging van deze mijne wijze van zien

meen ik uil eene , dit jaar , opgedane ondervin-

ding te mogen opmaken.

Ik heb namelijk een gedeelte van mijnen tuin ,

waarop ik verleden jaar erwten geteeld had, en

dat in geen twee jaar bemest was , in de afgeloo-

pene lente met mijne compositie {compost) , in

welke al de anorganische stoffen , die in de asch

der planten voorkomen , benevens veel humus en

eenige stikstof houdende zelfstandigheden opgeno-

men zijn, doen mesten en het veld weder met

erwten laten bepoten. Deze nu groeiden niet al-

leen zeer welig , maar waren , niettegenstaande de

aanhoudende droogte , bijzonder frisch , tierden

krachtig en muntten in vruchtbaarheid uit bo-

ven de gewassen van de groente-tuinen, mijner

meeste naburen. Ook teel ik reeds twee jaren

achtereen op denzelfden grond met voordeel Cera-

taurea benedicta , en ik twijfel er in geenen

deele aan , of men elke kultuurplant op denzelfden

grond , op welken een vorig jaar planten van de-

zelfde soort groeiden en rijp werden, met voor-

dcel kan kweeken , zoo men slechts den boden»

van zoodanige zelfstandigheden voorziet , ais welk«
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vereischl worden tot de zamenslelling van de op

deuzelreu te kweekeu planten.

AANHANGSEL.

Het 13 bekend , dat door vele physiologen wordt

aangenomen , dat de plant tot haren groei niet

slechts anorganische , maar ook organische hg-

chameu behoeft , en dat, bepaaldelijk onder de

laatste , de dusgenaamde humuszure zouten , hu-

mus-extract , eene zeer voorname rol spelen.

De Saüssüre , een ijverig voorstander van deze

leer , heeft in den laatsten tijd vele proeven ge-

daan , om de juistheid van deze stelling te beves-

tigen (1) , en Liebig's wijze van zien , volgens

welke koolslofzuur , ammoniak en water de laatste

produkten der verrotting van georganiseerde lig-

chamen , met eenige andere minerale stoffen , na-

melijk alcahsche bases , de voor bet onderhoud des

levens noodige sloffen zijn , te ontzenuwen.

Uit hoofde van het groot belang dezer zaak

,

hebben wij , ook in betrekking lot bovengenoemd

vraagstuk , eenige proeven gedaan , welke wij ons

veroorloven hier , bij wijze van aanhangsel, mede

te declen.

(1) Fnoa., Neue Nolizen, 21 Bd. 21—22 St.
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A. Chemische verhouding van het

humus-exlract.

Dit werd uil zoogenaamden compost (een mengsel

Tan verrotte planten met tuinaarde , hetwelk twee

jaar oud is) bereid , waarmede eene gelijke hoe-

veelheid water, dat vrij van ammoniak was, ver-

mengd, gedurende 24 uren getrokken, dikwijls

werd omgeroerd , terwijl daarvan eene gele vloei-

stof werd afgefllteerd.

Dit humus-exlract , op een waterbad uitgedampt

,

leverde op 100 grammen eene verhouding van 148

milligrammen , uit organische stof, koolstofzuren

kalk , enz, beslaande.

"Wanneer men in eene met zuurstof-gaz gevulde

en met kwikzilver afgeslolene glazen buis humus-

exlract brengt , dan ontwaart men voortdurend

eene langzaam voortgaande vermindering van vo-

lumen en een steeds lichter worden van de kleur

;

en indien men nu , na verloop van eenige dagen

,

daar potasch-oplossing bijvoegt, dan veroorzaakt

aulks almede op nieuws vermindering van volumen.

Bij deze proef is derhalve zuurstof-gaz opgenomen

éu koolstofzunr-gaz daarvoor in de plaats gesteld.

Indien zulks in den dampkring plaats heeft in een

open vat , zoo gaat dit proces slechts langzamer

voort. Er vormen zich in de vloeistof zwarte

vlokken (humuskool) , en hel gewigt van de orga-

nische stof vermindert.

lOOgramm^ humus-c\tracl , welke eene maand
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lang aan de toetrpding der' lucht waren blootge»

steld geweest, gaven een residuum van 136 milli-

grammen; er was daardoor alzoo een minus vaa

12 milligrammen voortgebragt geworden.

Wanneer men humus-estract op een waterbad

uitdampt, onder bijvoeging van eenig zoutzuur,

alsdan verkrijgt men een residu , hetwelk , met

potasch-loog overgoten , ammoniak ontwikkelt.

Indien raen het humus-extract onderwerpt aan

eene distillatie , en het distillaat in verdund zout.

zuur opvangt , alsdan blijft , bij het uitdampeu

van het distillaat , salmiak ais residu over.

Humus-extract bevat ammoniak, en wel in eenen

toestand, welke toelaat, dat hetzelve bij verhoog-

de temperatuur kan ontwijken , derhalve onge-

twijfeld koolstofzuren ammoniak. Deze kool-

stofzure ammoniak is een zout , hetwelk hoogst

waarschijnlijk in alle bronwateren meer of minder

opgenomen wordt.

Dat dit zout daarin aanwezig is , kan niemand

minder onbekend zijn dan pharmaceuten , die dik-

wijls een zeer groot gedeelte van het eerst over-

gegane distillaat moeten wegwerpen, vóórdat zij

met kwikzilvcr -sublimaat eene helder blijvende

oplossing erlangen.

Indien men bij zoodanig bronwater, vóór de

distillatie, eenig phosphorzuur of aluin voegt , dan

verkrijgt men een distillaat , hetwelk, noch op kwik-

zilver sublimaat , noch op azijnzuur lood eenige

Terandcring toekent.

Hydraat van aluinaarde
, gevoegd bij humuS-ex-
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tract , vereenigt zich dadelijk met de kleurende

organische slof van hetzelve , en maakt die onop-

losbaar, waardoor het overige van de vloeistof vol-

komen kleurloos wordt.

Veelvuldige onderzoekingen hebben overvloedig

geleerd, dat alle gekleurde vloeistoffen steeds na-

deelig werken op het leven der planten, en dat

er verarming
, ja zelfs de dood op volgt , indiea

dezelve niet worden verwijderd.

Brengt men daarmede in verband de , zoo even

vermelde, bijzonderheid van de aluinaarde, welke

in geenen bouwgrond of tuinaarde, waar eene

krachtvolle vegetatie plaats heeft, en waarin hu-

musaardige sloffen aanwezig zijn
,
geheel ontbreekt,

dan blijkt de nuttigheid
, ja noodzakelijkheid van

dezelve voor het wèl slagen der planten , op meep

dan eene wijze te zijn bewezen.

Gedurende langen tijd heeft men het nut def

aluinaarde voor het plantenrijk voorbijgezien , tot-

dat men eerst in den nieuweren tijd is opmerk-

zaam geworden op hare eigenschap, om water en

ammoniak aan te trekken ; wij meenden eene

derde, voor het plantenleven niet minder gewig-

tige eigenschap dier aluinaarde hierbij te kunnen

voegen , die namelijk , welke bestaat in het ouop«

losbaar maken van kleurende zelfstandigheden.

B. Proeven over den groei in

humus-extract.

Op den 18den Junij plaatsten wij eene MenlAa
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mndulala ff. van -8 duira hoog, en eene even

zoohooge plant van Pohji^onum Persicaria C. ,

beide met volkomen onbeschadigde vrortels, en

van aarddeelen bevrijd , in eenen met humus-ex-

tract gevulden cilinder.

De cilinder nu werd , zoo ver , als de wortels

in hel water waren, met donker gekleurd papier

bedekt , om het licht af te houden , en in eene

kamer voor het venster gezet. De planten groei-

den zeer weüg in het humus-extract voort, en

schoten lange en menigvuldige wortels , welke tot

den 18den Julij de witte kleur behielden. De
door dezelve verbruikte vloeistof werd doorgaans

alle drie dagen met gedistilleerd water vervangen.

De gele vloeistof in den cilinder, welke de

planten bevatte, werd zigtbaar helderder en was

op den ISden Julij tamelijk ontkleurd , bleef ech-

ter bestendig helder, en beide de planten waren

op den 18den Julij omstreeks 6f duim gegroeid en

hadden onderscheidene bladen voortgebragt. De
Mentha kwam niet tot bloei; de Polijgonum.

echter had op dien tijd drie bloemaren voortge-

bragt , doch waarvan de bloemen onontwikkeld

afvielen. Nadat nu de planten alzoo eene maand

lang in het humus-extract gestaan hadden , namen

wij er dezelve uit op den 19den Julij , en damp-

ten 100 grammen van deze vloeistof op een wa-

terbad, tot droog wordens toe, uit, wegende

het residu J32 milligrammen; een ander gedeelte

daarvan mei bijvoeging van zoutzuur verdampt

,

gaf, wanneer dezelve met bijtende potasch onU
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leed werd , niet duidelijk eene ontwikkeling van

ammoniak te kennen.

Indien men nu de gewigten van het residu -van

genoemde humus-extracten vergelijkt, alsdan ver»

houden zij zich op de volgende wijze

:

1) In versch bereiden toe-

stand 100 gr. = 148 milligp.

2) Eene maand lang bloot-

gesteld aan de lucht . « « =: 136 a

3) Eene maand lang daar-

in planten gegroeid zijn-

de « « = 132 «

welke uitkomsten schijnen overeen te stemmen met

de wijze van beschouwen van Liebig.
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KUNDIGE BERIGTEN

EN VERTALINGEN.

9M\m^Mua\m\.mM'm

G. Cdvier , Ie Règne animal distribué cTa'

prés son organisalion. Paris, chez Cro-

CHiaD et C. 1836 et suir.

Wij hebben van deze nieuwe uitgave van dit

hoofdwerk der Zoölogie lot nog toe in dit Tijd-

schrift geene melding gemaakt. Thans , nu ver-

scheidene gedeelten , de klasse der vogels , die der

kruipende dieren en der visschen volledig versche-

nen zijn, vinden wij beter in staat gesteld, met

goeden grond over de uitvoering te oordeelen.

Deze uitgave is eene pracht-edilie in zeer groot

8° formaat met vele platen , die onder opzigt van

AüDOuis , Desdayes, o'OnBiGnr, Ddgbs, Dover-

BOT, Lacbillard , MiLNE Edwakds , RoDLis en

VALEaciESKEs het licht ziet. Het werk dezer

mannen, aan welke nu reeds twee, Aodouk\ en

Ddcès door den dood ontvallen zijn, bepaalt zich

hoofdzakelijk tot de keus der voorwerpen , die ter

afbeelding moeten worden opgenomen , en tot

het bijvoegen van verklaringen dezer afbeeldingen.

De tekst blijft, geheel onveranderd , die der twee-

de uitgave van het jaar 1829.

/
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De uitgave geschiedt bij kleine slukjes of afTe-

veringen, waarvan elk omtrent twee vellen tekst

en vier platen bevat. Somtijds moet echter , vooral

op het slot der uitgave van eene klasse , veel meer

tekst in elke aflevering worden opgenomen. Elk

dezer afleveringen kost met zwarte platen 2 fr.

35 cent.
,
gekleurd oorspronkelijk 4 fr. 50 cent, ^

doch thans voor de latere inteekenaars 5 fr. Daar

het geheel aantal platen op ongeveer 850 bere-

kend is, zal het werk ten minste 212 afleveringen

tellen, waarvan thans reeds 171 het licht zien.

Het is echter te voorzien , dat men bij de insekten

met het vastgestelde aantal van 85 afleveringen

nioeijelijk zal kunnen volstaan, en dus is eene

kleine vermeerdering van het getal afleveringen zeer

mogelijk. Het geheel wordt alzoo een kostbaar

werk van 500 gulden , wanneer men de gekleurde

uitgave verkiest, die zeker deze voorkeur ver-

dient. Doch ook elke klasse zal men zich , wan-

neer zij geheel is uitgegeven , afzonderlijk kunnen

aanschaffen, en, hoezeer het. werk kostbaar is,

kan men het echter, in betrekking totdeszelfs uil-

gebreidheid en uitvoering, geenszins duur noemen.

De platen verdienen over 't geheel groolen lof, en

strekken zoowel de teekenaars Webnbr , Oudart ,

Traviés, Thiolat, Klein, Vaillabt, Blanoharo

enz., als den graveurs Ahhedodche, Fourwieb,

Le Grabd , ScniUELz en anderen tot groote eer.

Sommige der uitgevers (DucÈs en Milke Edwards)

hebben eigenhandig tot de leekening der platea

bijgedragen.
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Ons voor hel tegenwoordige bij deze algemeene

opgave bepalende, willen wij nog alleen iets nader

stilstaan bij een der reeds volledig in 't licht ver-

schenen gedeelten , namelijk de klasse der vogelen.

Hoezeer de afgebeelde soorten veelal goed gekozen

zijn en de afbeeldingen fraai zijn uitgevoerd , kan

men echter niet ontkennen, dat enkele figuren te

zeer verkleind zijn en hierin eenige ongelijkmatig-

heid heerscht , waarvan het niet altijd gemakkelijk

is de oorzaak op te sporen. Als eene misstelling,

zoowel op de plaat als op de gedrukte verklaring

daartegen over, merkten wij op, dat op PI. 100

eene afbeelding van Mergus cuculfaius onder den

naam van Mergus albellus voorkomt. Op PI. 62

is Cryplonyx crisiatus met een' nagel aan den

duim afgebeeld , welke misstelling des Ie onver-

klaarbaarder is, omdat eene bijgevoegde figuur

van den poot in enkelen omtrek , den duim in na-

tuurlijke grootte zonder nagel voorstelt.

Wij hebben reeds gezegd, dat de tekst onver-

anderd gebleven is, en zulks zal elk moeten bil-

lijken, daar het doel der uitgevers was, dooreene

pracht-editie van het werk van Cdvieb , als het

ware een gedenkteeken op te rigten voor zijnen.

roem. Deze naauwgezetheid komt ons echter voor

te ver gedreven te zijn , waar zij zich ook tot

druk- of schrijflFoulen uitstrekt. Zoodanige fouten

sijn er hier en daar geslopen in de aanhalingen

der platen van Bufpon en Tehihixck , die hier ge-

trouwelijk uit de tweede uitgave zijn overgedrukt,

aoo als , bij voorbeeld , bij Falco candicans Bdf»,
,
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enl. 456 voor 446, bij Muscicapa ft/rannus ,enL

471 voor 571 , bij Muscicapa albivollis , enl. 563

voor 565 , bij Ampelis mayana , enl, 299 voor

229, bij Turdus palmarum, enl. 509 voor 539,
bij Turdus torquatus , enl. 168 voor 516, bij Lo-

xia chloris , enl. 672 voor 267, bij Glaucopis

leucoplera Temm. , col. 285 voor 265, bij Ana-

hates slriolatus Témm. , col. 28 voor 238, bij

Cuculus melanoleucus Bdfp. , enl. 272 voor 872,

bij Cuculus afer, enl. 387 voor 587, bij Psiltacus

aeslivus , enl. 879 voor 839 enz. Dergelijke fou-

ten doen bij het naslaan tijd verliezen , en hel is

bij het gebruik van Cdviek's Règrie animal dat

wij ze ontdekt en in ons exemplaar aan den rand

verbeterd hebben. Er eene nieuwe uitgave zoo

veel mogelijk van te zuiveren , was , dunkt mij ,

phgt geweest , al zeggen de Uitgevers ook : « la

« moindre altération nous paraiirait une espèce

«r de sacrilège scieniifique."

J. V. D. H.

Soera natdlilia Principis augustissimi eit 'po-

tentissimi Leopoldi Magni BadarUm Du-
cis , Dticis Zaringiae rel. .... in diem IV
ante calendas Septembres pie et solemni-

'•' >ifcr celebranda indicit Dr. F. S. LEOCKAaT"

'üT. T. Prorector. Insunt de Zoophytis co-

ralliis et speciaiim de genere Fungia ob-

servationes %oologicae. Friburgi Bristga~

vorum. Typis academicis fratrum Gaoós

1841. 4°. (met 4 gegraveerde platen.)
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Zoologische üruchstücke von F. S.Lbückart,

Doctor der Medicin und Chirurgie. III.

Helminihologische Beitrage. Mit zwei Kup-

fertafeln. Freiburg 1842.

Wij voegen de aankondiging dezer beide ge-

schriften , die ons onlangs te gelijker tijd gewor-

den zijn, bij elkander, ais van denzelfden Schrij-

ver afkomstig en beide op de natuurlijke geschie-

denis der ongewervelde dieren betrekking hebben-

de. Het eerste geschrift handelt voornamelijk over

het geslacht Fungia , en beschrijft daarvan eenige

nieuwe soorten. Linhaeos had de hem bekende

soorten van dit geslacht onder het geslacht Mu'
drepora geplaatst , Lauabck daarentegen het eerst

daarvan afgescheiden en daaraan den tegenwoor-

digen geslachtsnaam gegeven , waarin hij door

alle nieuweren gevolgd is. Ehhehberg heeft dit

geslacht van de familie der Madreporina geheel

afgezonderd , en het met Zoanthus en Actinia

in eene afdceling vereenigd. Quor en Gaimauo

hebben het eerst eene meer naauwkeurige beschrij-

ving van het dier dezer polyparia gegeven : kor-

ter is de beschrijving van EscnscHOtiz, Nadat dit

geschiedkundige met eene , misschien al te groote

uitvoerigheid , waarbij de Schrijver toont niet

bevreesd te zijn om veel uit andere werken af te

Bchrijven, uiteen gezet is, volgt een systematisch

ovcrzigt der soorten van het geslacht Fungia en

IterpoUlha EsciiscH. , welken laatsten naam hij

oordeelt in Uerjiulholilha te moeten veranderen.



De soorten van Fmtr/ia zijn F. agariciformis

Lam. (hier afgebeeld o|) Tab IV. fig. 1—4). F. cy-

clolites Lam. , F, acliniformis Quor et Gaih. ,

F. r.rassi/entanulata QüOY et Gaim. , F.deniige-

ra Leügk. n. sp. , Tab. IH. fig. 1 , 2, ƒ". pectinala

Ehbekb. , F. scularia Lau. , F. compressa Lau.

Omtrent de twee laatste soorten twijfelt de Schrij-

ver , even als hij ook omtrent F. cycloUtes doet

,

welke soort hij meent , dat een jong van F. aga-

riciformis zou kunnen zijn. De Fungia pa/el-

laris van Lamaegk vermeldt hij slechts in het

voorbijgaan, met de o|jmerking, dat EHEEWBEna

die soort van de Fungiae afscheidt en in het ge-

slacht jVononigr.es plaatst. Van Herpolitha of

Baliglossa IIbmpr. et Ehbewb. vermeldt hij U.

Ehreuhergii Leuck. , alhier afgebeeld Tab. II ,

onder welken naam hij de Baliglossa echinala

van Hempb. en Ehrekbebo aanduidt , H. Rüppet-

lii Leück. , n. sp. Tab. I. H. limacina Ehhenb.

{Fungia limacina Lam.), H. s/ellaris Ebkesb.,

ff. inlerrupta Euhekb. en H, foliosa £bbE!<b,

Nieuw zijn dus in deze Verhandeling twee soor.

ten , Fungia dentigera en Herpetholiia Rüppel-

lii ; beiden heeft de Schrijver van den beroemden

reiziger Rüppell ontvangen. De eerste is door

dezen in de Roode Zee gevonden. Zie hier de

diagnose,

Fungia dentigera,

Polyparium ovatum vel oblongo-ovatum , supra

convexum , infra concavum : centri cavo angnslo ,

obliquo , lamellis iuaequalibus , leuiter flexuosis ,



87

siilitilissime serralis, ad lalera asperis , plurimis

Inmellis (exceplis omnibus ad cavum cenlri radi-

antibus) in fine partis altioris dente crassiore et

prominente instructis,

Auimal ignotum.

De andere soort is van onzekere afkomst, en

niet door Rüppell zelven gevonden.

Herpetolitha Rüppellii.

Polj-parium oblongum , in medio vix angustius,

supraconvexum , sublus concavum, lamellis in-

aequalibus , ulrinque asperis, denticulatis; denli-

bus erentis inaequalibiis , saepius laceralis, ajïici-

bus magis truncatis , spinosis ; cavo medio elon-

gato , angusto ad utrumque fere marginem pro-

ducto, indiviso; pagina inferiori echinata.

Aniraal ignotum.

De twee eerste hoofdslukken {de coralUis in

genere en (/e iladreporinis
, p 9 — 32) behelzea

eene zamenstelling van het bekende met eenige

opmerkingen over de geogiaphisclie verspreiding.

Het andere werkje is eene belangrijke bijdrage

tot de helmintkologie , eene weienschap , waar-

mede de Schrijver zich bijkans reeds gedurende

het vierde gedeelte eener eeuw met lust en ijver

hei'fl bezig gehouden. De hierin beschrevene soor-

ten zijn Cysticercus elongatus , eene nieuwe soort

uit hel buikvlies van het Konijn , Cystic. Cer-

copilheci nynomolgi , sp. </tf6. , waarschijnlijk de-

s«lfde als Cyslic. tenuicoUis , Cyslic, pisiformis ,
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in de lever van Mus musculus gevonden , My'

^os/oma cosiatum, een parasiet van Comaiula

wuUiradiala , Myios/oma glabrum , een pari-

sict van Comaiula mediturranea , Myzostoma cir-

riferum , Diplobotkrium armatum , op de kieu-

wen van Acipenser stellatus (de Schrijver wijkt

hier van Nordmasn te regt af, zoo liet ons al-

thans , die alleen naar de afbeelding oordeelen

kunnen, voorkomt, en beschouwt 't geen deze

als voorste gedeelte van het ligchaam aanziet, als

deszelfs achtereinde) , Oclobothrium leplognster

,

op de kieuwen van Chimaera mojislrosa , Octo-

bothrium. palmatum, op de kieuwen van Gu'

dus Molva (beiden door v. Rapp gevonden).

Distoma acutum , in de voorhoofdsboezems en het

zeefbeen van Mustela Putorius , Distoma irun-

calum, , in de nieren van Sorex fodiens , Mono-

stoma mutabile Zed. in de bronchiaalcel der borst-

holte van Fulica atra , StroJiffi/lus gracilis , ia

de dunne darmen van Dhjoxas glis , Ascaris

incisa Rdd. ? in het buikvlies van Sorex tetra-

gonurus, in eigene blazen ingesloten (deze soort is

anders slechts bij Talpa waargenomen) , Spiropte-

ra (?) nasicola , in de voorhoofdsboezems en de

holten van het zeefbeen van Mustela Putorius en

Mustela Foina , en eindelijk in een naschrift

Or.lobolhrium sagitlatum, welk dier de Schrij-

ver voor hetzelfde houdt als de Cydocolyla lan-

ceolata van Zaeringek , en hetwelk op de kieuwen

der forellen , doch zeer zelden voorkomt , daar

Lbdckaat het eerst na vele nasporingen iu Julij



en Augustus 1842 aantrof; onder dertig tot veer-

tig exemplaren van deze visschen vond hij er

slechts vier , die deze dieren aan hunne kieuwen

hadden. Of ook Cijclocolifla Belones van Otto

(Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Carol. Natur.

curios. Tom. XI. P. 2. Bonnae 1823.) tot het

geslacht Octohathrium behoort, gelijk Nokdmarn

en Cbeplis meenen, laat de Schrijver onbeslist.

Op bl. 29, 30 geeft' de Schrijver een synoptisch

overzigt van het geslacht Octohothrium , waarbij ,

behalve de eerst op het eind van het werk ver-

melde O. sagitlatum , de volgende zes soorten

voorkomen: O. lanceolaium, O.scombri , O. pla-

lygasler , O. leptogasler , O. palmatum en O,

kirudinaceum Bartels. Bij Oct. lanceolaium

behoort de beschrijving van Hehmann onder den

naam van Mazocraës Alosae
(
Naluj-forsoher

XVII. 1782. S. 180. Tab. IV. f. 13~I5) , zoo

als NoBDMAss aanteekende , en Octostoma Alosae

KoH!f, Mém. du Mus. Tom. XVm. 1829. p.358.

PI. 176. fig. 1-3.

De twee bij deze Verhandeling gevoegde pla-

ten , beantwoorden niet geheel aan de wenschen

des Schrijvers, en aan de afleekeningen , volgens

welke zij vervaardigd zijn en wier schoonheid

hij roemt, 't geen men zekerlijk van deze plaleii

niet wel doen kan. Onderlusschen verzinnelijken

zij de beschrijvingen van dit werkje, 't geen in

de boekerij van eiken Dierkundige , die zich met

helmiiithen bezig houdt , eene plaats verdient.

De Schrijver vernieuwt in de Voorrede zijne be-
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Joflc van een handboek der Ilelminlholoqie, waar-

door liij zeker der wetenschap eene nieuwe dienst

bewijzen zal.

J. V. D, H.

Om Undersögelsen af de nordiske Hvaler.

Andet Bidrag. Et Foredrag , holdl ved de

skandinavishe Nalurforskercs Fnrsamling

i Stockholm Juli J8-'t2 af D. F. ëscdkicht.

Kjöbenhavn. 8°.

Prof. EscnnianT , wiens onderzoekingen sedert

geruimen tijd op de walvischachtige dieren gerigt

zijn
,

geeft ons hier eene tweede Bijdrage , welke

wij hem in eene der algemeene Vergaderingen van

de bijeenkomst te Stokholm in het vorige jaar

hoorden voordragen. Een op het strand van Zee-

lands noordwestelijke sjjits , in September 1841

aangespoelde, 70 voet lange walviscli werd door

hem op de plaats onderzocht , en hij geeft eene le-

vendige en treffende schildering van de bezwaren,

die met dat onderzoek verbonden waren. Bij het

indringen in de borstholte verzekerde zijn medehel-

per , dat er een groot dier , een zeehond in dezel-

ve lag, en op Escheicht's twijfel dienaangaande

antwoordde hij , dat hij duidelijk al deszelfs ribben

voelde. Toen het vermeende dier voor den dag ge-

haald was, bleek het de luchtpijp te zijn, en de

ribben waren niets anders dan de ringen dier lucht-

pijp. De boog der aorta en de longslagadeien had-
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den wanden van een' duim dikte , en de holle dezer

vaten was zoo groot , dat een volwassen mensch

er door heen zou kunnen kruipen. Zoo groot is

gevolgelijk de bloedstroom, die bij iederen slag

yan het hart , uit elk der twee kameren uitgedre-

ven wordt! Na deze uitvoerige vermelding van het

stranden van een' walvisch , deelt EscnBicHT

eenige resultaten mede, welke deze onderzoekin-

gen deels alreeds gegeven hebben , deels schijnea

te beioven.

Vooreerst komt het er op aan om tot gewisheid

te geraken, hoe vele soorten van walvisschen er

in het noorden voorkomen. De Schrijver doelt

hier allceu op Balaenae , en sluit dus andere ee-

tacea , kachelotten , narwals en dolfijnen buiten.

Van de eigenlijke Balaenae (die baarden heb-

ben) komt er eene soort voor , die geene rugvin

heeft , de Groenlandsche walvisch. Deze soort is

het voorwerp der walvischvangst , welke vroeger

zoo vele Europesche schepen naar de Noordpool

lokte, en men schijnt vrij eenstemmig te oor-

deelen , dat zij, nu althans, de eenige soort dier

afdeeling in het noorden is. Eene andere , kleinere

soort zonder rugvin leeft nu uitsluitend in het

zuidelijk halfrond. Voorts vindt men walvisschen

met eene rugvin en met overlangsche groeven op het

voorste gedeelte van den buik (Rhörhvaler , Fin-

hvaler). Terwijl thans van den Groenlandschen

Walvisch een voorwerp naauwelijks ergens op de

Scandinavische kust voorkomt, zijn voorwerpen

van deze laatste afdeeling daarentegen aldaar
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geenszins zoo geheel zeldzame gaslen. Van deze

vinvissclieii nieenen velen nog , dat er mede slechts

eene soort in het noorden en eene in het zuidelijk,

lialfrond gevonden wordl, maar Eschricht heef'

reeds in zijne eerste voordragt, voor 2 jiren (in de

vergadering te Koppenhagen) opgegeven, dat er

voor het minst drie soorten van dezelven in het

noorden leven moeten, namelijk eene soort met

zper lange borstvinuen of handen, welke waar-

schijnlijk dezelfde is, die men in het zuidelijk half-

rond kent , en minstens twee korthandige soorten,

waarvan de eene betrekkelijk klein is, slechts 23

tol 28 voet lang, terwijl de andere het grootste,

van alle dieren is, daar heU tot bykans 100 voet

lang worden kan.

Wat den Groenlandschen langhandigen vinvisch

aangaat, dien de Groeiilanders Keporkak noe-

men , EscuRicHT zegt , door de rijke bezendingeti

van Kapitein Holböll, dezen zoo volledig Ie heb-

ben kunnen onderzoeken , dat hij hem niet alleen

door bijkans elk afzonderlijk been, maar zelf»,

door gewisse afzonderlijke ingewanden en inzon-

derheid door elk kleinste stuk van den darm on-

derscheiden kan. Maar om walvisschen te be-

stemmen , is het in den regel niet voldoende , het

skelet en de ingewanden te keiinen. De berig-

ieu over walvisschen , inzonderheid over die der

Zuidzee , zijn grootendeels van zeevarenden , en

opgemaakt naar de vrijzwemmende dieren. Er

moet daarom zeer veel aan gelegen zijn, keiimerkei;

te bekomen , die van de uitwendige gedaante des
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ligchaams onlleend zijn. EscnBicnr gelooft , dal

men die in den vorm en de plaatsing der rugvin

vinden kan. Een ander uitwendig kenmerk is van

de parasitische cirripedes , zcepuisten of zeepok-

ken , ontleend. Deze halani komen niet op alle

soorten van walvisschen voor. Scoresbt voert

• reeds aan, dat zij nooit gezien worden op den

Groenlandschen walvisch ( Balaena mysticctus
) ,

maar daarentegen zeer algemeen gevonden wor-

den op den zuidelijken. Dit nu kan toegeschreven

worden aan de verschillende plaats van oponthoud
;

maar merkwaardig is het wederom , dat zij almede

gevonden worden op den Groenlandschen lang-

handigen vinvisch , schoon nooit op eenigen an-

deren Noordschen vinvisch. Deze opgave is bui-

tengewoon gewiglig , daar men volgens dezelve

eiken vinvisch in de noordelijke zee , van welken

men wist, dat hij met balani bezet geweest was,

voor een' langhandigen verklaren kan. Overigens

zijn de halani bij dezen vinvisch niet van dezelfde

soort als die van den walvisch zonder rugvin der

zuidelijke zeeën. Bij den laatsten vindt men Co-

Tonulu halaenaris , bij den eersten Diadema

balaenaris benevens eene Anaftfu , Otion auri-

tv,m. Bij den zuidelijken walvisch is deze para-

siet bijzonder op den kop geplaatst; bij den lang-

handigen vinvisch zitten de balani hoofdzakelijk

op de vinnen , den staart en de borst. Uit dit on-

derscheid maakt EscnRicHT op, dat de zuidelijke

walvisch vroeger in het noorden tusschen New-

Foundlaud en IJsland voorkwam , dewijl een daar
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gevangen walvisch (onder den naam van Noord-'

kaper) op den snoet met Coi-onula balaenaris be-

zet was. De Schrijver past dit onderscheid toe

op eenige berigten , die in gedrukte werken voor-

komen , om daaruit de soortsbepaling af te leiden,

en hoopt, dat men voortaan niet verzuimen zal,

op deze balani te letten en ze te bewaren , om-

dat daardoor eene gewiglige opheldering kan

worden toegebragt tot de natuurlijke geschiedenis

dezer dieren.

Wat de korthandige vinvisschen betreft , de Heer

EscnRicuT gelooft thans met genoegzame verze-

kerdheid te mogen aannemen , dat daarvan in het

Noorden voor het minst twee grootere en twee

kleinere soorten gevonden worden ; de twee klei-

nere zouden Balaena microc.epfiala en B, rostra^

ta (Bergenske Vaagehval) zijn, de grootere

B. boops (auctor, non Fabr.) en B, musculus.

Dat de in zuidelijke zeeën levende niet van die

der noordelijke onderscheiden zijn , meent de

Schrijver met waarschijnlijkheid te moeten aan-

nemen, daar de tusschenliggende gematigde en

warme zeeën dezelfde soorten opleveren pn de-

ze dieren verre togten doen. Hij toont die

togten aan door de geloofwaardigste getuigenissen

aangaande dolfijnen , die misschien wel de harin-

gen volgen , 't geen echter van Hyperoodon niel

geldt , die bijna uitsluitend van zeekatten of inkt-

visschen leeft. Goede scheepsjournalen , waarin

men opteekende, op welke breedten men wal-

visschen waarnam, zouden in 't vervolg meerder
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lirhl kunnen verspreiden over deze togten der

w.ilvisschen, van het zuiden naar het noorden en

terug.

J. V. D. H.

Ufversigl af slagtet Erhiaceiis af Garl J.

SüNDEVALL. Overzigt van het geslacht Eri-

naceus , afgedrukt uit de Vetenskaps. Acad.

Handl. 184i).

Het is opmerkelijk , hoe in de laatste jaren het

aantal der bekende zoogdiersoorten vooral bij klei-

ne is aangegroeid , dus het meest onder glires en

insectivora. Het geslacht Erinaceus telde tot het

jaar 1830 slechts twee goed bekende soorten

,

E. europaeuü en E. auritus ; thans telt men er

twaalf of veeUigt dertien. Deze onderscheidene

soorten worden hier in de lalijnsche kunstspraak

beschreven , na eene zvireedsche inleiding , die

vooral uitvoerig over de tanden handelt. Onder

deze soorten zijn twee nieuwe, die de Heer Süs-

DBVALL hier voor het eerst beschrijft. De eene

noemt hij E. helerodactylus , en bepaalt die door

de volgende diagnose : « griseus , auriculis magnis,

« digitis connexis
,
pedibus posticis 4-dactylis." De

vingers zijn door eene huidplooi verbonden ; de

tweede vinger der voorpooten is, buiten den nagel,

niet langer dan de vijfde. De achterpooten heb-

ben slechts een stompje {verruc.ula) in plaats van

een' duim , zonder nagel. Het dier is zes duim

lang. De Schrijver ontving drie specimina van
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deze soort , dnor Hedeitboeg uil Sennaar , en zag in

het Parijsche Museum een vierde voorwerp uit Se-

negal, zoodat deze soort geheel Soudan schijnt te

bewonen. De andere nieuwe soort \s E.plalt/otis
,

waarvan hij twee voorwerpen zag, uit JEgyple door

Prof. Hedekboro overgezonden , en een derde in

het Muscuir. te Parijs , zonder aanwijzing van het

vaderland. Deze soort is gelijk aan E. auritus

en E . aegtjp/ius Geoffr. , maar verschilt van

beiden door de evenredigheid der vingers, en van

E. aegypfius door veel grootere ooren. De dia-

gnose dezer soort geeft Sdnoevail op de volgende

wijze: « dense albido-pilosus, auriculis maximis,

« poliice postico brevissiino."

J. V. D. H.

Report on the chief Results oblained hy the

use of the Microscope in the sludy of hu-

man Anatomy and Physiologij , bij James

Pagrt, Uemonstrator of morbid Anatomy
at St. Barlholomew's Hospilal , etc. Lon-
don, John CuacniLt,, 1842. 8°.

Dit werkje legen het eind des vorigen jaars uit-

gegeven, behelst, op 51 zeer digt gedrukte blad-

lijden , een wel geordend overzigt der mikroskopi-

sche onlleedkundige onderzoekingen van den laat-

sten lijd. Deze onderzoekingen worden op de

volgende wijze gerangschikt : ontwikkeling van
cellen , bloedligchaampjes , lympha- en chyl-

bolletjes , vel-cellen , opperhuid
,
pigment-cel^
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fen, nagels, kraakbeen , heen ^ tanden, haren,

ve%elachlig cehveefsel, veerkrachtig weefsel

,

spierweefsel, zenuwweefsel , bloedvaten, wa-

iervaten en opslorpende klieren , bloedvaten ,

klieren , en eindelijk erectiel weefsel. Deze orde

verschilt van die, welke Köstlin in zijn werk,

waarop wij voor eenigen tijd opmerkzaam maak-

ten (Die mikroskopischen Forschungen im Ge-

blete der menschlichen PInjsiologie) gevolgd is.

Beide geschriften vullen overigens elkander we-

derzijds aan. Al de mikrometrische opgaven zijn

in gebrokens van een' engelschen duim, 't geen

ons min doelmatig voorkomt. Een duim is eene

te groole eenheid om voor lengtemaat ten grondslag

te nemen en de gebrokenen moeten dan met een te

grooten noemer geschreven worden: daarenboven

is eene algemeene maat te verkiezen , die in alle

Europesche landen dezelfde is , de millimeter,

waar bij men zich ook van het tiendeelige stelsel

,

om het gebroken aan te duiden , bedienen kan, 't

geen eene meer eenvoudige vergelijking toelaat.

Iloczeer overigens dit werkje geene eigene onder-

zoekingen behelst, is het om de volledigheid der

litteratuur , waarbij ook 't geen in de laatste ja-

ren in Nederland in dit veld van onderzoek ge-

daan is, zorgvuldig wordt vermeld , zeer aanbeve-

lingswaardig. Niet slechts de aigemcene werken

van Rrüks en Hesle, maar al de journalen van

Frankrijk en Uuitscliland zijn ijverig gebezigd en

met naauwkeuriglieid aangehaald,

J. V. D. H.

8
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Notes et renseignements sur les animaux ver'

tébrés de i Algérie <fui font partie du Ma-

sée de Strasbourg ; par G. L. Duverboy , ü.

M, , Chevatier de la légion d'Honneur,

Professeur au college de France, Menibre

correspondant de l'Acad. des Sciences , etc.

et A. Lerrdoollet , D. 31. , Professeur de

Zoölogie el d'Anal. comp. a la facullé des

Sciences de Slrasbourg , Directeur du Mu-

sée d'ffist. nat. etc. (afzonderlijk afgedrukt

uit de Méni. de la Soc. de Slrasbourg. Vol.

III. 1842. 4°.)

Deze verhandeling bevat het eerste gedeelte van

de beschrijving der gewervelde dieren uit de om-

streken van Algiers, die zich in het Slraatsburger

Museum bevinden , en welke hoofdzakelijk door

den kapitein Rozet verzameld zijn. In den aan-

vang plaatst de Heer Lerebodllbt eene korle be-

schrijving van eenige zoogdieren , die hem of wei-

nig bekend of nieuw toeschijnen , Erin. alyirus

(misschien Er. plattjotis van Sdbdsvall?), Uer-

pestes numidicus , Genetla afra. Daarop volgt

eene uitvoeriger beschrijving van drie Glires

,

Mus barbarus L. , Gerbtllus Shawii Duv. en

Bipus mauritanicus Ddv. met onlleedkundige

opmerkingen, de vrucht van gemeenschappelijken

arbeid der beide Schrijvers, en eindelijk wordt de

verhandeling besloten met ontleedkundige onder-
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hem het eerst beschrevene JUanroscelicles Roze-

ti. Bij Mus harharus , het eerst vermeld door

LrsjjAÊOS (Sijst. nat. ed. 12, I. P. I[. Addenda,

pone AppendicemSijnonymorum), vervolgens door

Bennett : Zoolos^. Journal. Vol IV. 1829) en door

A. Wagheh (in de reis van M. Wagnbb) beschre-

ven en afgebeeld, berispt Duvernoy Lijinaeus, dat

hij onnaauwkeurig was in de opgave van het ge-

tal vingers der voorpooten. Het is waar , dat L.

in zijne diagnose zegt; patmis Iridac/ylis , maar

dat hij het ware getal der vingers nogthans naauw-

keurig kende, blijkt uit de, achter de diagnose

volgende, uitvoeriger beschrijving , waarin hij zegt

.

« pedes anlici digitis tribus unguiculatis
, praeterea

« pollice obsoleto; sub planta ipsa rudimentuna

« quinti digiti." De Schrijver zegt hetzelfde in

deze woorden : Outrz les trots longs doigts

aux paltes de devant dont parle Linsé , il y a

un doirjt extérieur rudimentaire et un tubercule

pour Ie pouc.e. De schedel is langwerpiger dan

die van Mus musculus , de overige osteologische

verscheidenheden zijn van geringe beteekenis. De

dunne darmen zijn korter dan bij de gewone muis,

het coenum is veel grooler. — Gerhillus Shaivii

is door Ddversoy het eerst beschreven op de Ver-

gadering der duilsche natuuronderzoekers te Stult-

gart in 1834; hij maakte ook herhaalde malen

van dit dier raeldmg in de Legons d'Anat. com-

parée. Hel is zonderling , dat men den Schr.

niet in staal gesteld heeft andere voorwerpen te
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vergelijken, die M. Wag^er en RüppELt be/aJen,

om uit te maken of dit dier soortelijk onderschei-

den is van Meriones robustus. Zulk eene ach-

terhoudenheid is strijdig met waren wetenschap-

keiijken zin. Bij Dipus maitriianicus , die slechts

drie vingers aan de achlerpoolen heeft ,
gelijk

Dipus sagilta van Pailas, worden de spieren

der achterste ledematen naauwkeurig beschreven.

Er is een beeuig tentorium. voor de kleine herse-

nen bij deze Gerboa ; de (/landulae salivales

submaxillare^ zijn zeer groot. De urethra is in

de geheele lengte van de corpora cavernosa af-

gezonderd en daarmede slechts door celveijs-

weefsel verbonden. — Bij Macrosc.elides geeft

DüVERHOï eene nalezing, die eenige bijzonder-

heden tot de kennis van dit dier toevoegt. De

gaten in het verhemelte ( gebrekkige ossiGcatie )

geven eene affiniteit met de MarsupiaUa te ken-

nen , waar dezelfde inrigling door Owek is aan-

gewezen. De natuurlijke plaats van dit geslacht

is volgens DovERNOT digt bij Erinaceus , tusschen

dit geslacht en Cladohates. Het is minder uit-

sluitend insekten-etend , maar voegt zich ook,

door nood gedrongen , tot planlenvoedsel. Sorex

daarentegen , hoezeer door den snuit eenigzins aan

Macroscelides gelijk , is bij uitnemendheid ver-

slindend 'en schijnt alleen van dierlijk voedsel te

'even. j. y. n. H.

De Selbstandigkeit des sympathischen Nerven-

syslums durch anatomische Uniersuchun-
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gen nack^ewiesen von F. H. Bidder und

A. W. VoLKMAKW , Professoren in Dorpat.

Nebst drei Kupfertafeln. Leipz. 1842. 4'^'

De onafhankelijkheid van het sympathische ze-

nuwstelsel door BicHAT en Rbil aangenomen en

verdedigd , scheen door de mikroskopische onder-,

zoekingen van Remak bevestigd, welke bijzonde-

re, dunne, met korrels bezette, tot knoopen uit-

gezette en in 6jue takjes zich oplossende orgini-

sche vezels ontdekte , die den nervus sijmpathi-

cus hoofdzakelijk zouden zamenstellen. Latere

onderzoekers betwijfelden echter dat deze vezels

werkelijk zenuwvezels waren , en bragten ze tot

het ceilenwecfsel. Vooral vond Remak eenen lie-

vigen bestrijder in Valewtin, die alle onderscheid

tusschen de cerebro-spinale en de zoogenoemde

sympathische zenuwen verwierp, zoodat in de

laatste jaren de nervus symputhicus weder uit

de cerebro-spinale zenuwen werd afgeleid. De

Schrijvers der voor ons liggende Verhandeling ver-

werpen evenzeer de organische vezels van Rejiak.

als eigenlijke elementen van het zenuwstelsel ; deze

vezels komen bij de koudbloedige dieren , bij

welke ook veel minder cellenweefsel dan bij de

zoogdieren aanwezig is , in veel geringere mate

en in enkele deelen van het sympathische zenww-

gtclsel zelfs in 't geheel niet voor. Met dat al

mcencn zij , dat de sympathische zenuw door hare

organische elementen zich aanmerkelijk van de

lenuwen des dierlijken levens onderscheidt. Zij

beitaat namelijk bijkans geheel uit dunnere vezels

,



die reeds Pokkinje en PAPPEKnEiJi beschreven had»

den , en welke door Valei^tin verkeerdelijk met

de organische vezels van Remak verward waren.

Op naauwkeurige mikrometrische waarnemingen

gronden zij hunne meening, en toonen , dat er een

aanmerkelijk verschil , een hia/us , in de groolle

der zenuwvezels overblijft , zoodat men van geen'

onmerkbaren overgang spreken kan , en , waar

zeer, dunne vezels spaarzaam in cerebro-spinale ze-

nuwen worden aangetroffen , deze als ingemengde

organische vezels beschouwen moet
,

gelijk even-

eens dikke of breede animale zenuwvezels onder

de fijne organische vermengd , in den Sympathi-

cus voorkomen. Dal de sympathische vezels in

den Sympafhicus niet uit het ruggemerg kunnen

worden afgeleid , tooneu zij door overtuigende

gronden, vooral uit hunne onderzoekingen bij den

kikvorsch aan. Dat de zenuwknoopen den oor-

sprong geven aan organische vezels , staat als be-

wezene daadzaak door het mikroskopisch onder-

zoek der ingaande en uittredende zenuwtakken

bevestigd, üe jiervus vagus bestaat groolendeels

uit deze dunne sympathische vezels ; de zenuwen

der willekeurige spieren bijkans alleen uit dikkere

cercbro-spinale vezels; de huidzenuwen bevatten

vele dunne sympathische vezels, vooral bij de vo-

gels , waar de vorming der vederen een zoo ge-

wiglig organisch proces is.

Het is verbazend welk eene vaardigheid en ge-

oefendheid in de fijnste onderzoekingen , dit ge-

schrift , zeker een der belangrijkste bijdragen lot
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fijnere algemeene anatomie en physiologie, welke

in hel verJoojjen jaar het hcht zagen, aan den

dag legt. De Schrijvers zeggen, dat zij die vaar-

digheid door aanhoudende rigting hunner werk-

zaamheid binnen eenen begrensden kring van spe-

ciale waarneming verkregen hebben. Zulks is

niet ieder gegeven . en vluglig verspreide waarnC^

mingen van minder geoefendcn kunnen de weten-*

schap geene blijvende vruchten brengen (I). Maar,

terwijl niet elk alles oniTallen kan , betaamt het

toch ieder , die de wetenschap lief heeft , niet

langer vreemdeling te blijven op een gebied van

onderzoek, 't geen zulke gewigtige waarheden

aan den dag brengt. Zonder mikroskopische on-

derzoekingen is thans geene pbysiologische en ana-

tomische kennis volledig te noemen. De natuur

is oneindig fijn en onze beste mikroskopen berei-

ken hare subtiliteit nog bij lange na niet ; maar

een physioloog , die thans nog het mikroskoop ter

ter zijde slelt of van deze nieuwe ontdekkingen

geene kennis nemen wil, is waarlijk niet beter

dan een chemist , die boven eenen naauwkeuri-

(1) Wij heclitcn daarom ook alleen voor ons zelven

eeoige waarde aan onze waariiemingen, die wij bij

Rana esculenta maakten, om ons van het verscLil

dér zenuwfiijrillen , volgens Bidder enVoLKMANtJ
te ovcrluigen. Bij eene beweegzeuuw vonden wij

dc2c vezels van ' tot Jy millira. dik ; die van

den Sympalhicus von den wij ' lUÜJim. breed,

'1 geen met de opgaven dezer SJcliiijvers in deelei^

vau den rarijschen dnim vrij wel overeenkomt.
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gen zeer gevoeligen balans , gemakshalve eené

ruw gewerkte en slechte weegschaal wilde ver'^

kiezen. Wij voor ons verklaren nog geeue betere

bewijzen voor de zelfstandigheid van den nervus

sympathicus gelezen Ie hebben , dan die hier

door het mikroskopisch onderzoek van de twee

verdienstelijke waarnemers geleverd zijn ; en daar-

om bevelen wij dit geschrift den lezers van ons

Tijdschrift aan , die met ons meenen , dat naauw-

keurig onderzoek in de natuurkundige weten-i

schappen meer waarde heeft dan losse gissing,

aanmatigende onverscliiliigheid of zelfs veelzijdi-,

ge , maar door allerlei opiniën geschokte geleerd-

heid.

J. V. o. H.

Die PJlan%e im Momente der Thierwerdung.

Beohachtet von Dr. F. Uhgee. Wien 1843.

8°. met ééne plaat.

Dit geschrift bestaat uit achttien brieven aap

des Schrijvers vriend en mede-arbeider, den be-

roemden Ekdlicher. De slotsom van het onder-

zoek is: « dal het plantenrijk- den oorsprong

« daarstelt van liet dierenrijk" Dit wordt toe-

gelicht door de geschiedenis van Vaur.heria clavata,.

A.GDH. {Ectospernia c/at/a/a Vatjch.) met welk on-

derzoek de Schrijver zich, reeds voor vijfden jaren

,

had bezig gehouden (Nov. Act. Ac. Caes. Nat.

Cur. XIII. p. II), Over de bewegelijke kiemea
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en de onlwikkeling<:geschiedenis dezer soort van

Algeu (Confcrva dichoioma LiK>'.) had Tkeme-
poHL , iu H04, zijne waarnemingen bekend ge-

maakt ; terwijl ]Vbbs vok Esenbeck die bevestigde

in 1S14, en, in 1823, daarop is teruggekomen.

AcARDBen LrsGBTE hebben die, zoo het schijnt,

voor onvolkomen gehouden. Boht de St. Vikceut

daarentegen , heeft die beschouwingen gebezigd bij

zijne naluurphilosophische theoricn.

De mededeelingen , door ünger gedaan , waren

ongeveer de volgende: De punten van de, uit on-

gelede en vertakte buizen , beslaande Algen zwel-

Ipn knodsvorroig aan , worden donkergroen en

ondergaan , in derzelver uitwendig gedeelte , me-

nige verandering ; weldra berst de knodsvormige

aanzwelling aan de punt en gaat door de ope-

ning een bolvormig , van voren licht , van achte-

ren donker gekleurd , zelfstandic/ (zegt de Schrij-

ver) ligchaam , naar buiten, 't welk in water even

als een infusorium heen en wéér zwemt. Deze

verschijnselen houden, na verloop van een uur,

op ; het eenigzins langwerpig ligchaam wordt dan

bolrond ,
gelijkmatig gekleurd en begint te kiemen ,

waarbij zich een verlengsel begint te vormen , het-

welk een wortelvezeltje daarstelt , met een ander

verlengsel, hetwelk daarentegen overgesteld is. Het

laatslgemelde zwelt, reeds na 10—12 dagen, we-

er aan tot eene knodsvormige verdikking en geeft,

op gelijke wijze, eene infusorielle Keim.

Door Sculeciite:«dal werden die waarnemingen

,

fvcu als de dierlijke natuur van het sporidium
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betwijfeld. Agahdh hield de verwisseling der van

buiten aanhangende polypen met de sporidiën der

coniocysten voor mogelijk, Meteh heeft hetzelfde

verschijnsel zeer onvolkomen beschreven. Hij laat

de beweging der sporen reeds uit de diepte van

de buis ontstaan naar de punt toe en aldaar de

aanzwelling te weeg brengen ; hij neemt voorts

eene vorming dergemmae builen AeSchlauch aan ,

enz. De zijdelingsche uitwassen , welke Vaücheh

reeds heeft beschreven als eene soort van gallae ,

erkent Unger vroeger, evenmin als Meyen, wel te

hebben gekend.

In 1831 heeft Unger de V. caespitosa onderzocht.

Be vorming der vruchtknodsen heeft hij daaraan

niet , maar daarentegen zeer menigvuldig blaas-

vormige aanhangsels zien ontslaan. Met eeuen

Plösslschen mikroskoop , erkende hij de hem vroe-

ger raadselachtig geblevene, roestbruine, bewege-

lijke vlekken in dezelven, voor een' raderdiertje

,

dat dikwijls nog met eitjes omgeven was, waarin

zich de reeds volkomen gevormde kiemen met de

roode oogslippen vertoonden: een dier dat later

doorEnREHBERG , onderden naam iï'o/oma^a Wer-

neckii , afgebeeld en beschreven is , zonder dat

hij evenwel de spontane ontwikkeling van het dier,

omdat het in de Sch!auch van Vaucheria voorkomt

,

heeft gemeend voor bewezen Ie moeten aannemen.

In 1833 hebben Valentin en Wimmeh een ander'

dier aangewezen, dat in Vaucheria woont, be-

vat in de aanzwelliugen en omgeven van een aan-

tal ronde, elliplisciie , kleine ligchaaiiipjes, welke
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men, zonder eenigen twijfel deswegens te uiten

^

voor eiljes hield. Vaucheb kende dit dier reeds

en hield het voor Cijclops Lupula Müll. In dat-

zelfde jaar heeft WuBMER het uitgaan der bewege-

Jijke sporen eener Vaucheria , welke geene uitwas-

sen had, nagegaan en de bekende daadzaken van

het kiemen bevestigd. In 1836 heeft Valentim eene

draaijing om de as der sporen , reeds in de geslo-

tene moederhuis zigtbaar, beschreven.

Het was dus zeker dat de Vaucheria tweeder-

lei met bewegingsvermogen begaafde ligchamen aan-

biedt. Van deze twee soorten van beweging was

vooral de natuur van die der sporidiën onzeker.

Velen hielden die voor geen eigendommelijk ver-

schijnsel ; het minst van allen hielden zij die voor

eene dierlijke beweging. Daartegen verklaarden

zich velen van de voornaamste Natuuronderzoekers.

Oke:« meende dat organische bolletjes, welke zoo

snel kiemen , in water niet anders dan zich be-

wegen kunnen , zóó lang als zij met hetzelve eene

gelijke sp. zwaarte hebben. Men raag ze daarom niet

tot het dierenrijk rekenen. Waartegen Umger aan-

voert , dat wij vele zoodanige korreltjes kennen

,

welke even zoo schielijk kiemen als de Vaucheria

en toch geene beweging toonen. Hiertegen is ook

EHKEDBBnc opgetreden , welke de bewegingen

der dieren voor willekeurig houdt , die van de

gporidiën der Algen daarentegen voor eene indivi-

duele draaijing en ontwikkeling tot den bepaal-

den vorm. De dieren hebben tot die beweging

éenen iuwendigen , de sporen eenen uitweudigen
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ptiklf el, T)e aanwezigheid van mond en darm bepa-

len den dierlijken aard. Urger brengt daarle;»eu

in het midden: dat de kiemen der lagere dieren ïich

eveneens bewegen, maar altijd draaijen , dat aan

dezelven mond en ingewand ontbreken en zij toch

evenzeer dieren zijn als volkomen ontwikkelde

organismen.

Valentin wil de beweging van het dierenrijk als

J7m»ier-beweging onderscheiden , die in het plan-

tenrijk ontbreekt. De hieronder volgende waarne-

mingen over V.clavata , mogen uitmaken, in hoe-

verre alle zoodanige onderscheidingen steek houden.

De Vaucheria clavata groeit op den bodem

van stroomende waters , als zoden met duizen-

den bij elkander. Zondert men behoedzaam een

enkel individu af, dan bemerkt men dat het be-«

staat uil eene meer of min lange ongelede en onge-

lijk wijde buis, die vooral aan den top zioh ver-

deelt in onregelmatige takken , van den Schlauch

of de buis niet door vernaauwingen onderscheiden.

De geheele plant bestaat derhalve uit ééne enkele,

van onder door verbreking geopende cel , waarin

de inhoud duidelijk van den teederen , soms min

of meer taaijcn , op zich zelven doorschijuenden ,

homogenen wand is te onderscheiden. Die inhoud

nu bestaat in min of meer groene bolletjes, welke

digt op elkander en aan den wand staan, door

alcohol ontkleurd en dan door potassa caustica

opgelost worden. Met ïodium behandeld, worden

zij bruin , heigene bewijst , dat zij voor planten-

slijm zijn te houden. Behalve de slijmbolleljes
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komt er een 'nog meest kleurloos en opgelost plan»

leiislijtn voor het inwendige der Vaar.heriae. In

een glas kau men de Vauclicriae bewaren en hare

ontwikkeling nagaan op 8— 10-' R. Men bescherme

ze tegen zonlicht en warmte. Alsdan ontwaart

men ahas nieuwe , lichtgroene uitloopers , met stom-

pe punten ,
gevuld met chlorophylkorrels en aan

het uiterste einde met eenen kleurloozen , halfmaan-

Tormigen band. Binnen. 48 uren, beginnen drie

punten zich knodsvormig uittebreideft en donker-

groen te worden. De vrucht komt gemiddeld in

12 uren tot volkomene ontwikkeling , waarna

zich de Schlauch niet meer verlengt. Het onderste

einde van dezelve blijft onveranderd , terwijl het

bovenste een nieuw ligcha.im doet ontstaan , waar-

in het slijm zich allengs meer en meer conden-

seert, tot een oorspronkelijk, vrij sporenvlies ver-

andert, dat eene eigene organisatie heeft, waarin

de chlorophylkorrels talrijker en donkerder wor-

den. De korrels slijm nemen toe en daarbij ver-

meerdert daarin steeds het streven tot organi-

seren ; zoodat , even als de peripherie tot een

vlies gecondenseerd wordt , het slijm , ook in het

inwendige , stremt tol half georganiseerde blazen ,

welke, voor het groolsie aantal , met elkander in

aanraking zijn , in vorm , aantal noch grootte ge-

lijk blijven en steeds aan verandering onderhe-

vig zijn.

Men ziet, bij deze veranderingen, aan de ge-

herle peripherie eene lichte begrenzing of zöiia

,

welke kennelijk een deel is van deu wand van
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de , in het inwendige der buis ,
geboren wordende

sporidie. De bovenhelfl van de vruchlknods , en

evenredig ook van het sporidium , wordt steeds

lichter, de onderhelft steeds donkerder; hetwelk

gedeeltelijk is loe te schrijven aan het vermeerderd

aantal chlorophylkorrels. Eindelijk springt de punt

van de vruchtknods opeens open , de lappen slaan

zich terug, uit de enge opening komt de sporidie

te voorschijn en beweegt zich snel en gemakkelijki

even als een iufusorium in het water. Deze uit-

gang van het sporidium , door Ukger uitvoerig

beschreven en met eene soort van parlus verge-

leken , is niet passief, maar zelfstandig. Men ont-

waart , bij het uittreden , eene draaijing van het

sporidium om de as; men wordt alras overtuigd,

dat men met iets anders te doen heeft , dan met het

rijpe sporidium eener soort van Algen. Deze ge-

heele partus duurt doorgaans 2 minuten. Gedu-

rende hel nog ingesloten zijn van het sporidium ia

den Schlauck , heeft Ukger geene regelmatige ro-

tatie-beweging waargenomen. In de zich losma-

kende sporidie hebben de bewegingen links ea

regts plaats. De tijd der losmaking is doorgaans

lusschen 8—9 uur 's morgens. Bij de bewegingen

gaat hel lichtere einde meestal vooruit en verhoudt

zich dus als voorste deel. De , eerst peervormige,

gedaante gaal weldra in den elliptischen over en

behoudt dien tot dal alle beweging eindigt. Deze

is als van infusoriën. Zij bewegen zich , in naauwe,

zes duim lange
,
glazen buizen met veel levendig-

heid naar Loven en onder. Zij vermijden alle
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liindernissen der beweging , zoo als do takjes der

Vaucheria en de botsingen met elkander. Zij le-

veren een schouwspel op , dat den aanscliouwer

verbaasd doet slaan.

Alle veranderingen van plaats in de sporidiën

zijn vergezeld van eene rotatie om de as. Houdt

de plaatsverandering op, dan gaat die om de as

nog steeds en wel in eene en dezelfde rigting

voort, waarvan ükger zich overtuigd heeft, door

dezelve in zulke naauwe haarhuizen waar te ne-

men, dat de dwarse diameter ongeveer zooveel

bedroeg als de grootte van het lumen der buis.

De Schrijver heeft vooral daarop gelet , op wel-

ke wijze de draaijende beweging , zoowel als de

locomotie ,
plaats had , en heeft bovenal in zwakkere

individuen (want de sterkere ontvloden gedurig

den focus van den microskoop en daardoor de

waarneming), golfachlig voortgaande, afwisselende

zamentrekkingen en uitzettingen der kleurlooze

oppervlakte waargenomen. Usger was eerst ge-

negen de geheele beweging daaraan toe te schrij-

ven. Later werd hij , na het blootstellen aan

ïodium, waardoor de beweging eensklaps ophield,

overtuigd , dat de sporidie voorzien was van een

ontelbaar aantal fijne randharen , die in den eer-

sten oogenblik na de aanraking met het gift , nog

eenige zwakke oscillatie en kromming te weeg

bragten , en daarna voor altijd bewegingloos wa-

ren.

Zoo waren er dan cilia aan de oppervlakte van

Taucheria c.luvata en was /7/m?«c/'-beweging de
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oorzaak van de beweging dezer ligchamen. Eehè

vereeniging van de dierlijke organen met de cel , den

grondvorm of type van planten ! Ook in de nog

beslolpn vruchtknods waren, bij 600-1000 lin.

vergrooting , de Wimpers zigtbaar en bewogen

zich duidelijk , hetgene ophield door de werking

van zuren , alcohol, alcaliën.

De structuur nu van het sporidium komt hierop

neder.

Het buitenste bekleèdsel bestaat uit een dik

,

week ,
geleiachlig vlies , waarop van buiten don-

kere strepen zijn , en met welke de bewuste ciliën

in belrekking zijn, die met eene soort van bol

zich in de homogene zelfstandigheid als ingewor-

teld hebben en daaraan een korrelig aanzien ver-

schaffen. Deze cihën zijn haarvormig , weinig dik-

ker dan het vlies zelf, cilindrisch en knopvor-

mig uitloopende. De minste beleediging verbreekt

het vlies en doel het sporidium sterven. Ope-

ningen heeft het vlies niet. Inwendig zijn er chlo-

rophylbolleljes en slijmklompjes, onregelmatig ver-

spreid , aan het voorste gedeelte minder in aantal

en lichter , meer en donkerder van achter. Er

was geen spoor van eenige Verdere organisatie.

Pigmenten nemen de sporidiën niet op , gelijk

polygastrische infusoriën dit doen. De beiderlei be-

wegingen worden zeker voortgebragt door de vi»

brallen der ciiién, hoeweide rota torische beweging

die niet behoeft. In het algemeen, valt op te mer-

ken , dat de stroomiugen der vibratie van de ge-

hecle oppervlakte gcrigt zijn naar de punt der
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ellipsoïde , zich van daar naar alle zijden des

ligchaams gelijkmatig verbreiden en aan het ach-

tereinde Ophouden. Hier uit nu , moet eene ge-

lijkmatige beweging voortvJoeijen. De locomotie

moet noodwendig worden toegeschreven aan de

versterkte rotatorische beweging , gaande het lich-

tere deel steeds vooruit. Het is ligt te begrijpen

,

dat, door eene sterkere beweging der ciliën aan

de eene of de andere zijde van het sporidium, de

ellipsoïde zich daar naar moet neigen en dus

van rigting veranderen. De rotatorische bewe-

ging is als de uitwerking van de ciliën-vibratie te

beschouwen en daar deze ,
gelijk reeds is aange-

merkt , standvastig naar de regtsche rigting plaats

heeft , zoo moet de buiging der ciliën altijd links

zijn.

Onregelmatige bewegingen , hoedanige men ont-

waart vóór het ophouden der gezamenlijke bewe-

gingen, zijn aan de gedeeltelijke beweging van

ciliën toe te schrijven.

Deze animale beweging der algensporidie is van

zeer korten duur , dat is , tot zeer weinige uren

beperkt , om daarna weder tot het vegetatieve

leven , tot vergrooting en wasdom , aftedalen. De

eerste acte van dit leven is de kieming (die eerst

wordt voorafgegaan door verdikking van het vlies)

,

dat is , verlenging in twee diametraal tegenoverge-

stelde riglingcn. De volgende zijn die ontwik-

kelingslrappen , welke reeds boven ontvouwd zijn.

Heeft de sporidie zich tot plant gevormd en nieu-

we sporidiën voortgebragt , dan gaat de half ie-

/<
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dige en half gevulde Schlauch over tot prolificalie.

De vaste onderste inhoud dringt nu aanvankelijk

door de ledige vruchtbuis en groeit meestal nog

een goed eind ver daarboven uit , eerst smal , dan

bijna tot de breedte van de middellijn van de

buis. Op gelijke wijze bijna , ontstaan de zijde-

lingsche verlengsels , niet eoo zeer door de ledige

buis heen, maar aan de zijde van dezelve. De

tweede generatie van sporidiën is kleiner dan de

eerste; er volgen doorgaans nog meerdere, dus

2—3 genituren.

Het nagaan van den invloed der temperatuur en

andere uitwendige invloeden moest nog nader de

natuur der sporidiën toelichten. Tot het verkrij-

gen van de kennis van dien der eerste, heeft Um-

GER eenige proeven genomen ; waaruit is op te

maken , dat eene warmere temperatuur zoo als die

van stilstaande of zacht stroomende waters gedu-

rende den zomer, zelfs in bergachtige landen der

ontwikkeling nadeelig is ; dat , verder , eene kou-

dere temperatuur ras tusschenpoozing der bewe-

ging en der levensverschijnselen te voorschijn roept,

doch de levenskiem niet doodt; dat, eindelijk,

deze plant ter harer instandhouding verpligtis- eene

plaats te zoeken , die haar tegen de warmte be-

schut en, zoo veel mogelijk, het geheele jaar door

eene gelijkmatige lagere temperatuur van het wa-

ter aanbiedt ; de beekjes in het gebergte zijn de

eigenlijke groeiplaatsen. Het onttrekken der spo-

ridie aan de dampkringslucht was geen middel ora

het animale leveu er ia te verlengen. liet Jicht is
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mede der kieming van sporidiën niet bevorderlijk

;

deze schijnt echter door de geheele afwezigheid van

Jicht te worden tegengegaan , terwijl het groene

Jicht die ondersteunt. Zuren, alcaliën, zouten wei<-

ken vernietigend ; narcotica doen de bewegingsvat-

baarheid , zoowel als het kiemingsvermogen , op-

houden. Een zwakke electrische stroom verdooft

dezelve en brengt onregelmatige bewegingen voort

;

een sterke stroom doodt deze ligchamen.

De organisatie der sporidiën bij Vaucheria cla-

vata is geen of) zich zelve staande verschijnsel.

Van een zeer groot deel der Algae zoospermeae

ligt het karakter , bij uitnemendheid , in bet ge-

noemde bewegingsvermogen der sporidiën. Vele

waarnemers hebben ditzelfde in andere nfdeelingen

der Algen , en zelfs in de sporae der Fun^i ont-

waard , zoo als bij voorbeeld Meyew en Treviha-

W08. Weinige daadzaken intusschen kan men met

«enige zekerheid vergelijken met de bewegelijkheid

van de sporidiën der Vaucheria clavata, Metew

heeft een zeer zonderbaar verschijnsel , hoewél

onvolledig nagegaan , beschreven in Uempelia

mirabilis

.

De waarnemingen van fïRuiTnüisEN ten aanzien

van Leptomitus ferax , die van Bort en Gailioi»

over Con/erva comoides DiLiw. zijn evenzeer

aan twijfel onderhevig. Uit de geledingen van

deze plant zoude , na de bersting van het vliesje

,

een zwerm van kleine bolletjes te voorschijn ko-

me-n , welke, even als infusoriën , naar alle rig-

tuijjen zouden zwemmen. De dwarse wanden der,
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met elkander in aanraking verkeerende
,

geledin»

gen springen achtereenvolgens open en de bewe-

gelijke inhoud dringt door ontledigde hollen naar

buiten in het water.

GoLDPDSS heeft aan ülva lubrica de afscheiding

van bolletjes van de moederplant en de bewegin-

gen dier bolletjes onderscheiden, welke waarne-

ming door Agaedh is bevestigd. Met meerdere

zekerheid kan men hier Draparnaldia plumosa

JVgardd en Conferva compacta Roth. aanvoeren.

De sporidiën van eerstgemelde plant zag Dr. Mer-

TENs , daags na de waarneming der plant , uitge-

worpen en zich aan de wanden van het vat ge-

durende een vierde uurs in beweging houden.

Ook aan C. covipacta heeft Mertens hetzelfde

geiien, 't geen Trbvihahus bevestigde.

In eene Conferva welke met C. compacta zeer

verwant is , namelijk C, zonata Web. et Mohr ,

heeft ÜKGER eveneens de ontlediging van de cblo-

rophyl-maasa door de geledingen en derzelver ont-

wikkeling tot jonge plantjes, gedurende den nacht,

echter zonder beweging te zien , waargenomen.

De plant werd uit een beekje in het gebergte ge-

schept en in een kopje nedergezet. Zij laat den

Schrijver geen twijfel over of zij werkelijk te

plaatsen zij onder die gewassen , welker sporen

gelijke levensverschijnselen aanbieden als die der

Vaucheria. Dezelve zijn reeds beschreven door

Chocin en Hoffmakh-Bang.

In 1827 zag ümger aan Zygnema condensa-
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funt Agahdh. de uiltredende bolvormige spori-

diën een korten tijd in beweging.

Zeer naauwkeurig en omstandig zijn de waar-

nemingen van J. G. Agarbb, in 1838 bekend

gemaakt , inzonderheid Coti/erva aërea betreffen-

de. De levensverschijnselen van deze plant too-

nen de grootste overeenstemming met die van Vau-

cheria clavata. ühger gist dat hierbij de bewe-

ging der kiemen ook door ciliën is te weeg ge-

bragt.

Twee andere Algae confervaceae der zee , aan

welke Agardh Jun. eveneens de zelfstandig be-

wegelijke kiemen heeft gezien, zijn Eclocarpus

tomentosus en siliculosus var. alrovirens. Ook
bij de Ulvaceëu , met name aan V. clathrula , is

een gelijk verschijnsel te erkennen. Bryopsis ar-

buscufa toonde volkomen hetzelfde; waarbij de

beweging door vibratie werd te weeg gebragt.

In 1837 heeft Acabdb nog dergelijke bewegingen

aan de sporen van Braparna/dia tenuis beschre-

ven. Het verschijnsel der beweging is derhalve

aan meerdere groepen van Algen eigen ; voor allen

mag waarschijnlijk dezelfde oorzaak en eene "e-

lijke gesteldheid van de natuur der kiem tol grond

liggen , eene gesteldheid , welke met die der Vau-

eheria volkomen overeeusteinl.

De kiemen der Vaucheria , zegt Urcer , zijn

dierlijke embryonen! De vraag ontstaat hier, in

de eerste plaats, of het ontstaan der zich zelfstan-

dig bewegende kiemen met de vruchtvorraing,

loo als wij die allerwege in de planten aautrefieu,
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moet in verband besjcliDuwd worden , dan we?

,

of dezelve veeleer voor een geheel eigenaar<lig

verschijnsel moet worden gehouden?

De Vaunheriae hebben doorgaans eigene vrucht-

vormende organen, welke zijdelings van derzel-

ver Schlauch of van de takken onstaan , en voor

niets anders dan bijzondere uitbreidingen, als zak-

ken, zijn te houden. De ontwikkeling van de zich

in het inwendige vormende zaden of sporen, tot

planten van dezelfde soort , is bij vele Vaucheriae

opgemerkt geworden ; V, clavaia wijkt echter

in dit opzigt af, dat zulke vruchtdeelen bij de-

zelve niet voorkomen. Eene eigenlijke vruchtvor-

ming is eveneens niet opgemerkt bij het geslacht

Ulva. Daarentegen hebben eenige Confervaceae

en vooral het geslacht Eotocarpus , dit eigen-

dommelijk , dat er benevens de ware vruchten

,

nog zelfstandige bewegelijke kiemen worden ge-

vormd , welke op de eerstgenoemden geenerlei

betrekking hebben. Deze bewegelijke kiemen zijn

diensvolgens , volstrekt niet te houden voor ware

vruchtdeelen, maar zij behooren ook niet in de

categorie der BrtitkOrner of gevimae , welke uit

afzonderlijke of groepswijze vereenigde , zich van

de overige plantenzelfstandigheid losmakende cel-

len bestaan. De zich zelfstandig bewegende spo-

ren zijn kennelijk produkten van moedercellen

en derhalve nader verwant aan de vruchtvorming.

Z.ij zijn dus , evenzeer als de sporen der crypto-

gamisnhe en het stuifmeel der phaneroganische

pl..iiten , te beschouwen als embryuueu.
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Hel verschil ten aanzien van de bewerktuiging

komt daarop vooral neer , dat er , in de meeste

gevallen, vier cellen, hier evenwel slechts ééne

ia de raoedercel ontstaat. Dit kan intusschen niet

bevreemden , daar doorgaans , bij een groot aan-

tal vruchten der Algen hetzelfde voorkomt. Bij

alle de Algae aplosporeae van üecaisne bevinden

zich volkomen dezelfde vruchtknodsen als bij de

Vaucheriae , slechts zijn zij bij zamengeslelde plan-

ten in bijzondere massas (conceptavula\ vereenigd

en met Schlauchen , welke onvruchtbaar blijven,

vermengd.

Ten anderen onderscheiden zich de bewegelijke

kiemen ook, op eene zeer in 't oog vallende vnj-

ze , van de gewone sporen , door derzelver be-

werktuiging en wel in de eerste plaats door de

gesteldheid van de opperhuid , die meer het ka-

rakter van het dierlijke, dan van eene plantaar-

dige formatie heeft en alzpo minder optreedt als

plantenvlies, dan wel als waar epithelium. In-

dien wij bij alle kiemen , welke het vermogen heb-

ben van zich zelfstandig te bewegen, dezelfde ge-

steltenis der bewerktuiging aan de oppervlakte des

ligchaams aannemen als bij de V. clavata , waar-

toe wij , naar aanleiding van het vorenstaande

,

allezins regt hebben , dan moeten wij erkennen

,

dal deze formatie niet een op zich zelve staande

verschijnsel , maar eene met het wezen dezer

planten in een naauw verband staande, eigen-

schap is.

Guan vtij du ia de vergelijking eenigzins verdei
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en letten wij bovenal daarop , of wij geene gelijke

verhouding erkennen in het aangrenzende gebied

der dierlijke organisatie, zoo moeten wij toe-

slaan , dat er zich niet slechts van ééne enkele

zijde , maar van meerderen , analogiën aanbieden

,

welke wij niet mogen voorbijzien.

Wat aangaat toch de stoffen, welke hier voor-

komen als zamenstellende deelen van planten , het

slijm , amylum , zetmeel , deze kan men evenzeer

in de dieren aanwijzen. Wat het slijm betreft

,

lijdt de zaak geenerlei twijfel. Dat amylum , vooral

in het voorjaar, in dieren voorkomt, heeft Metew

ten aanzien van Closlerium Lunula (door hem

voor planten , door Uhger voor dieren gehou-

den) van Scenedesmus ?na^nus , en van Euas-

trutn bewezen ; hij zag dat de bolletjes van

hetzelve dikwijls het geheele ligchaam vervullen-

en somwijlen de moleculaire beweging aannemen.

Urger bevestigt dit ten aanzien van Closlerium ,

maar verzekert bovendien, dat dier, even als bij

vele andere soorten van Algen , de zetmeelbolle-

tjes met chlorophyl overtrokken zijn. De groene

kleur der Inftisoria polygastrica is van dezelfde

kleurstof oorspronkelijk , als die welke de plant

groen kleurt.

Het kan derhalve niet bevreemden bij de plant-

aardige afstamming van de zich zelfstandig bewe-

gende kiemen van Vaur.heria in derzelver binnen-

ste eene stof te vinden , welke vooral tot he-

plantenrijk behoort. Maar tevens vinden wij daarin

even weinig de aanleiding , om in die omstandig-
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heid eenen grond te vinden voor de plantaardige

natuur dezer ligchamen.

De genoemde sporidiën zijn zeker het allerminst

te vergelijken met de Infusoria polygastrica

;

want zij missen den mond en de darmbuis. Zij

zijn daarentegen te vergelijken met de embryo-

nen der polypen , acalephen , mollusca en die van

andere vormen van ongewervelde dieren. Vooral

in de voortplanting is met den polyp groote over-

eenkomst. Dit bewijzen inzonderheid de onder-

zoekingen van Metes en S. L. Lovén over de

Sertulariae , in welke, zoowel de bewerktuiging

der erabryonen , als ook de wijze van ontbinding

van het moederdier , de levensverschijnselen en de

verdere ontwikkeling , zóó vele punten van ver-

gelijking aanbieden, dat het niet mogelijk is der-

zelver naauwe verwantschap met de Algen te

miskennen.

Bovenal bewijzen dit de embryonen der Cam-

panularia genir.ulata (Sertularia gen. Mümer).

Dit zijn lange cilindrische of peervormige , met

eene tedere huid omslotene , Scklauchen , zonder

mondopening of 't geringste spoor van eene in-

wendige bewerktuiging. De oppervlakte is met

ongemeen vele , fijne /?m»ter-haren bedekt, waar-

door zij zich in water , even als dieren , bewegen

en eene plaats uitzoeken , die voor hunne verdere

ontwikkeling de meest dienstig is. Na dien toe-

stand van infusorium , verkrijgen zij den vorm van

eene schijf, zeilen zich aan eenig voorwerp vast,

en maken een buisvormig verlcngsel , dat aanvan-
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keiijk van de kiemende Algensporidie niet Terschilt,

Alsdan treedt het dier zijn tweede levens- tijdperk,

dal van den staat van polyp, in, terwijl eerst

later, de organen der reproduclie ontstaan. De

vergelijking met de kiem der Medusen en die van

moNusca doet almede de overeenkomst met de

Algrn-sporidie kennen. Wie zal nu, zegt Ukgbr ,

niet tot het besluit komen , dat de zich zelfstandig

bewegende sporidie der V. clavata en der andere

genoemde Algen een dierlijke embryo is , die van

den embryo der overige dieren sleclils door zijne

afkomst en zijne bestemming verschilt, en waar-

van het wonderbare slechts gelegen is in het kort-

stondig dierlijk leven, dat geene kracht genoeg

heeft om in de rigting des dierlijken levens voorlte-

slreven , maar zich moet vergenoegen van slechts

voor eenen oogenblik die hoogere natuur te kun-

nen erlangen.

De Heer Ukgbr besluit met de vraag, waartoe

deze verschijnselen en die , naar onze wijze van

sien, zoo afwijkende inrigting moet dienen? De.

Fucoideën hebben tweederlei voortplanlingükiemen,

welke, wanneer zij rijp zijn , worden uitgestrooid.

Beide vallen te gelijk naar den bodem , kiemen

déar, planten het individu voort en onderhouden

hel geslacht. Het gebrek aan licht op den bodem

verhindert dezelve niet om te kiemen en verder te

ontwikkelen. Uhger is niet ongenegen om te ge-

looven , dat bij de Vaucheriae , bij welke , even

als (vermoedelijk) bij alle Zoospermeën , het gebrek

aan licht de op den bodem des waters uitgestrooi-
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de gporidïen zoude verhinderen te kiemen, deze

nader tot het licht zouden gebragt worden, ten

einde de ontwikkeling niet te verhinderen.

De plant kan , dus gaat onze Schrijver voort te

redeneren , een dier voortbrengen , en doel dit

ook vaak. Wat zal ons verhinderen om , alzoo

voortgaande, te beweren dat het geheele dieren-

rijk , en zelfs de mensch , een voortbrengsel van

het plantenrijk is? Okeh heeft beweerd, dat dit

laatste de baarmoeder van de dierenwereld is

!

Men ga slechts ééne schrede verder, — men

neme slechts de instulping der blaas aan — ea

het dier is daar. Na de geboorte van de dierlijke

kiem, welke zich verder ontwikkelt, moet slechts

dal gedeelte der plant, hetwelk de rol van ute-

rus , eijerstok , ovarium of vruchtblaas vervult , als

onnuttig worden afgezonderd. Doch hel is niet

denkbaar dat, na zulk eene acte, de plant zelve

t« niet gaat ; integendeel , moet dezelve verder

haren invloed uitoefenen op het leven der dierlijke

kiem. Wat nu is natuurlijker dan dat de zwakke

dierlijke kiem juist in hel ontstaan van een moe-

derlijk organismus de verdere voorwaarde van

haar stoffelijk bestaan zoekt, tot plant terugkeert

en alzoo het eenige voor haar geschikte voedsel

vindt ?

Planten en dieren staan derhalve, naar aanlei-

ding van deze voorstelling, in nadere betrekking

dan men gewoonlijk aanneemt.

Wij hebben , in de bovenstaande bladzijden

;

den inhoud van het werkje van UacKB getrouw
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en volledig wedergegeven. Welke meerdere of

mindere waarde ook aan de gevolgen , door hem

uit zijne waameniingen getrokken, zij te hechten,

deze laatste zelve kunnen wij niet dan hoogst be-

langrijk noemen. De geschiedenis van Vauckeria

clavata is vollediger toegelicht dan te voren ge-

daan was. Het geven van den naam van dierlijke

kiemen, en het toekennen van de eigenschap van

dierlijk beslaan en dierlijk ;leven aan de sporidiën

dezer Alge , zal wel even als alle onderzoekingen

van dien aard , even zoo vele voorstanders als

bestrijders vinden. Een kritisch overzigt van alle

gedane nasporingen over de beweging van micro-

scopische ligchamen , zoo als Meïen eenmaal gaf

(in RoBERT Browb's Vermiscltte Schriften IV) ,

eene vergelijkmg met de beweging der anorgani-

sche moleculen, zoude welligt aan dergelijke on-

derzoekingen eene andere rigting geven. Meestal

toch , hetgene echter hier niet het geval is , berus-

ten zij op alleen staande facta of gaat men uit

Tan praemissen , die niet altijd onvoorwaardelijk

zijn toe te laten. Ik zoude hier, bij voorbeeld,

kunnen aanhalen de stelling dat Closteriön dierea

zijn , iets dat nog nooit is bewezen en het daar-

op gegrond argument dat, in het dierlijk ligchaam ,

chlorophyllum (beter phylochloor j voorkomt ; het

vaststellen, dat de _/?mmer-beweging een uitslui-

tend bewijs voor dierlijke natuur moet zijn, enz.

Met dergelijke aanmerkingen evenwel , hoedanig©

er misschien meerdere zouden zijn in het midden

te brengen, wil ik niet schijnen de waarde vaa
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dit geschrift van den verdienstelijken Chobb te

verminderen. Maar ik vergun mij de, loo ik

hoop, niet onjuiste aanmerking, dat wij, tot

hiertoe, bij de zoo zeer gezochte grens van

dieren en ])ianten ons nog slechts in eenen kring

bewegen en daarin eerst dan tot een goed re-

sultaat zullen komen, als de wetenschap een-

maal betere hulpmiddelen zal aan de hand ge-

ven. Te dezen aanzien zijn belangrijk de woor-

den van SuBLi:ioEH : in zijne : Grundzü^e der

wiss. Dot. I. 1842. s. 17, welke onze lezers zich

ongetwijfeld zullen herinneren.

D. V.

Botanische Zeitung von IIdgoMohi, und D. F.

L. voH ScHLECHTESDAL, Berl. u. Ualle 1843.

Eene geheel nieuwe onderneming van 'twee der

beroemdste mannen van Ouilschland. Deze Zei-

tung; verschijnt elke week. Zij bevat 1°. oor-

spronkelijke stukken, welke betrekking hebben

op raorphologie , anatomie, physiologie
,
geogra-

phie der planten en toegepaste kruidkunde. 2°.

Uittreksels en aankondigingen. 3^. Berigten over

Kruidkundigen en 4°. Over verzamelingen van ge-

droogde en levende planten en vruchten, over

kuituur , over botanische boekverzamelingen , enz,

5". Aanvragen voor ruiling , enz. Er liggen reeds

een aantal nommers voor ons, waarvan de uit-

voering uitnemend en de inhoud zeer belang-

rijk is.
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Van zulke redacteurs is veel goeds te verwach»

ten. De , reeds sedert jaren bestaande , Botani-

sche Zeitung , door vorm en al die afzonderlijke

paginaturen Tan Literatur- Berichte , Beibldtler

,

Inlelltgenz-Blatter 'yihi niet bijzonder behagelijk,

zal door dit nieuwe Tijdschrift zeker niet verval-

len , maar haar bloei zal er wel niet door ver-

meerderen. Onze tijd wil nu en dan wel eens een

oud kleed afgelegd en eenen versleten vorm tegen

eenen nieuwen verwisseld te zien. Wal zwarig-

heid zou daarin zijn , als de zaken maargoed blij-

ven en misschien langs dien weg nog wel kunnen

verbeterent
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Over den vorm van de schedels der bewoners

van het Noorden , door A. Retzids. Afge-

drukt uit de Verhandelingen
,
gehouden bij de

Vergadering der Natuuronderzoekers in Stok-

holm, in het jaar 1842. {Om Formen af
Nordboernes Cranier af A. Retzids. Stock-

holm 1843. 8°.). Met eenige bekorting ver-

taald door J. V. D, H,

Nadat de Heer Prof. Nnssoy de natuur en

leefwijze der oudste inwoners van het Noorden ,

zoo overtuigend voorgesteld , en in de hoofdzaak

de vraag beantwoord heeft aangaande hunne af-

wijking in den schedelvorm van de tegenwoordige

bewoners van Zweden , zie ik mij , zoowel ten

gevolge van Prof. Niissos's aansporing, als naar aan-

leiding van de gunstige gelegenheid, die onze rijke

schedelverzamelingen aanbieden , genoopt om de

schedels der noordsche volksstammen aan eene uit-

voerige anatomische onderzoeking en vergelijking

Ie onderwerpen.

Zoo ver ik weet, is tot nu toe weinig gedaan
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om de bijzonderfieden te ontwikkelen, die tie

schedels van de verschillende Europesche volksstam-

men kenschetsen. Het onderwerp is ook met ge-

wigtige moeijelijkheden verbonden , daar de Euro-

pesche volken door beschaving en levendige han-

delsbetrekkingen reeds eeuwen lang in zeer naau-

vve aanraking met elkander staan. Men moet

daarom des Ie naauwkeuriger toezien , dat de voor-

werpen , waarvan men zich bij het onderzoek be-

dient , van eenen zuiveren en onvermengden stam

zijn ,
gelijk men even zorgvuldig vermijden moet

,

in de berekening de individuele en andere afwij-

kingen van den stamvorm op te nemen , welke

,

ten gevolge van de werking der beschaving, waar-

schijnlijk in talrijker verandering ontstaan zijn.

Het vrafigstuk is om op te geven, wat aan de

grootere menigte van eiken volksstam gemeen-

schappelijk eigen zij , en daar het resultaat des te

zekerder is, hoe grooter de gelegenheid tot tal-

rijke vergelijking , zoo heb ik voor het bedoel-

de oogmerk Zweedsche schedels in menigte ver-

zameld , en de specimina Ier zijde gesteld , die

konden beschouwd worden als van gemengden oi

uitlandschen oorsprong te zijn , of van eene ano-

male gedaante enz.

Het voornaamste resultaat van het onderzoek

der Zweedsche schedels is, dat zij eene aanmer-

kelijke verlenging aanwijzen van de achterste lob-

ben der groote hersenen , zoo dat zij de kleine

liersenen niet slechts geheel en al bedekken, maar

zich zelfs achter dezelven uitstrekken.
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Bij iJe vergelijking mei andere Etiropesehe volks-

stammen , heb ik mij hoofdzakelijk moeten bepa-

len bij de digtst bijwonende oostelijke naburen,

de Slaven, Finnen en Lappen.

?• De schedels van Slaven toonen eene verkorting

Vin de achterste lobben der groote hersenen , zoo

dat zij slechts ter naaiiwernood de kleine herse-

nen bedekken , waartegen zij eene merkwaardige

ontwikkeling in de breedte vertoonen. De sche-

dels der Finnen wijzen eene eenigzins grootere

lengte van de achterste lobben der groote herse-

nen dan die der Slaven aan , doch zoo , dat zij

slechts naauwelijks over de kleine hersenen naar

achteren uitsteken , maar de ontwikkeling in dë

breedte is, hoezeer sterker dan bij de Zweden,

tocli minder dan bij de Slaven. De Lappen schij-

nen de middelste lobben der groote hersenen iets

meer ontwikkeld te hebben , terwijl de achterste

hersenlübben de kleine hersenen ter weerszijde

naauwelijks bedekken en eene nog eenigzins min-

dere ontwikkeling in de breedte aanwijzen , datt

bij de Finnen.

Het verschil in den aangezigtsvorm is niet zon-

-der gewigt voor de nationale kenmerken, maar

echter van minder belang dan de schedelvorm.

Hel bejiaalt zich voornamelijk tot eene meerdere

of mindere ontwikkeling der kaakbeenderen

,

waartoe ook hel jukbeen behoort. De kaken bij

de Europesche volksrassen zijn in het algemeetl

weinig vooruitstekend; de echte Europeanen, bij

welke zulks niet het geval is, kan men aanzien

i*



130

als afwijkingen vro den regelmatigen lypus.

Het kan hier Ier plaatse opgemerkt worden,

dat hetzelfde verschil in de ontwikkeling der ach-

terste hersenlobben schijnt voor te komen onder

de Amerikaansche volken , gehjk ook onder de

verschillende stammen der inwoners van Azië en

der Zuidzee-eilanden , terwijl de Afrikanen , zoo

ver ik weet, allen naar achteren verlengde, smalle

hoofden hebben. Vele van Azie's inwoners
,

ge-

lijk ook de meest van die der Zuidzee , van

Afrika en Amerika , zoowel met korte als lange

achterste hersenlobben , kenschetsen zich dooreene,

het gelaat misvormen Je ontwikkeling der kaken,

deels in eene vooruitstekende rigting, gelijk de

Negers , deels in de breedte , zoo als de Groen-

landers. Waar zulke verschillen in den vorm

voorkomen , moeten zij , lia zoo ver ontleedkun-

dige kenmerken op deze wijze bewijskracht be-

zitten , een diep gegrondvest verschil in afstam-

ming aanwijzen. Hierop heeft men echter, zoo

als het mij voorkomt , niet geijoeg acht geslagen.

Men vindt alzoo nog vrij algemeen, dat de Negers,

welke smalle schedels hebben , vereenigd worden

met Papoes, die korte en breede schedels hebben
;

dat de Groenlanders , die lange smalle hoofden

hebben, met breede kaken, in dezelfde klasse als

de Lappen met korte hoofden en kleine kaken

gebragt worden, gelijk men nog in 't algemeen,

onder den naam van Kaukasiërs , Slaven en Skaa-

dinaviërs en Germanen vereenigt.

Om hierin eenen leiddraad te vinden , heb ik
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eene rangschikking der volksstammen ontworpen,

naar den vorm van het cranium en der kaken,

welke ik reeds in het jaar 1840 aan de hier ge-

vestigde Akademie der Wetenschappen mededeelde,

maar bij gemis van gelegenheid om eene rijke ver-

zameling van schedels van vreemde volken te ge-

bruiken , nog niet in staat ben geweest , volkomen

te. toetsen. Ik deel haar hiermede als eene proeve

en met het oogmerk om tegenwerpingen of op-

helderingen uit te lokken. Deze rangschikking,

die slechts de volksstammen opnoemt , welker

«chedels ik gelegenheid had te onderzoeken, i»

de volgende;
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Daar de meeste kenmerken hier berusten op eene

grootere of mindere ontwikkeling der deelen van

don schedel , is het noodwendig in de beschrijvingen

mnten op te nemen. Ik heb derzelver aantal zooveel

beperkt als mogelijk was , zonder dat volledigheid

al te veel ontbrak, en mij daarbij van den meter be-

diend. Voor de Zweedsche schedels heb ik geen

metingen in het werk gesteld over de geheele verza-

meling , die tusschen de 200 en 300 bedraagt , maar

na eene herhaalde monslering vijf schedels uitge-

zocht, vier van mannen en eenen van eene vrouw,

die de algemeenste , in de geheele verzameling

voorkomende verhoudingen der gedaante uitdruk-

ken. Nadat de beschrijvingen en afmetingen vol-

gens dezen waren ontworpen , heb ik weder ver-

gelijkingen met de overige specimina in het werk

gesteld en uilgomonsterd , 't geen alsdan niet

standvastig of algemeen bevonden werd. Daar

vrouwenschedels meer dan die van mannen in

grootte verschillen , heb ik mij voornamelijk bij

de mannelijke schedels bepaald , als welke den na-

tionalen fi/pits het volstandigste voorstellen. Vrou-

welijke schedels van de hoogere en middelklasse

zijn over 't algemeen veel kleiner dan die van het

landvolk , hetgeen waarschijnlijk ontstaat door

versciiil in leefwijze en bezigheid. Men vindt al-

100 de schedels van Üalecarnische vrouwen dik-

werf even groot en sterk ontwikkeld als manne-

lijke schedels. Van de kleine en teedere vrou-

•wenschedels heb ik daarom geene maten in reke-

ning gebragl , maar alleen op den vorm gelei.
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Hel zij mij thans vergund lol hel eigenlijk onder-

werp over te gaan, namelijk lot eeoe beschrijving

der Zweedsche schedels, vergeleken met die der

Bourdelijke en oostelijke aangrenzende volken.

I, Schedels van Zweden,

De vorm der schedels van boven gezien is eirond.

De grootste lengte is omstreeks een vierde grooter

dan de grootste breedte, zoodat de eerste tolde

laatste slaat als 1000:773 of ten naaslenbij 9 : 7.

In het middelgetal is de lengte van de glabella

tot het meest uitstekende gedeelte van den ach-

terhoofdsknobbel 0,190; de breedte van voren,

tusschen de voorste slaapbeengroeven, 0,107; de

grootste breedte naar achteren , welke achter de

slapen invalt, 0,147; de grootste omtrek van den

schedel , over de glabella en den achterhoofds-

knobbel 0,540 ; de hoogte van den schedel (van

den voorraad van het achterhoofdsgat tol het

hoogste gedeelte- van het hoofd) 0.135.

De omtrek is aan hel voorhoofd eenigzins dwars;

de knobbels boven de oogliolten zijn over het al-

gemeen sterk ontwikkeld, terwijl de schedel zich

achter de groolsle breedte naar het achterhoofd

toe versmalt en verlengt lot aan den sterk ont-

wikkelden achlerhoofdsknobbel , die een rondach-

tig uitsteeksel vormt.

De groolsle breedte van den schedel ligt meestal

onder of iets voor de wandbeenknobbeis. Deze
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knobbels ontbreken echter dikwerf of zijn rond

en weinig uitstekend.

De achterste gedeelten der wandbeenderen • en

de tusschenh'ggende naad (de pijlnaad) eindigen

van achteren den schedel. Het bovenste gedeelte

van het achterhoofdsbeen ligt naar beneden ; de

randen der sii/ura lambJoidea strekken zich over

de vlakte van het achterhoofd tol de zijdevlakten

des schedels uit. Ee grenzen der aanhechting van

de nekspieren (lineae semicii-culares niajores)

vereenigen zich onder eenen nagenoeg regten hoek

met elkander, die onder en voor den sterk voor-

uitslekenden gchterhoofdsknobbel ligt. Deze hoek

is gemeenlijk vooruitstekend , en vormt bij vol-

wassene mannen eene duidelijke protuberaniia

occipilalis externa.

Ook wanneer de schedel van ter zijde gezien

wordt, vertoont zich de achterhoofJsknobbel bij-

zonder groot als een uitsteeksel, 't geen van boven

door een indruksel boven de spits van den lambda-

naad begrensd is, of op de plaats, waar de groote

fontanel gelegen was, 't geen een wenzenlijk ken-

merk voor schedels van dezen vorm uitmaakt.

Ten gevolge van deze aanmerkelijke verlenging

van het achterhoofd , komen de uitwendige oor-

openingen meer naar voren, dan bij de overige,

hier door ons beschrevene schedels. Vv'^anneer

men zich namelijk eene vlakte voorstelt , die door

de beide uitwendige gelioorgangen gaat en de

lengte van den schedel regthoekig doorsnijdt, dan

treft deze vlakte de lange as digt bij en dikwerf
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eenige millimeters achter hetzelve. Een ander ge.

volg van het verlengde achterhoofd , is dat de lineae

semicimilares der slapen zich niet zoo lang naar

achteren uitstrekken als bij de schedels met een

kort achterhoofd , maar even als de angulus mas-

ioideus der wandbeenderën ,
geheel en al op de

zijdelingsche deelen des schedels liggen , zonder

in de achterhoofdsvlakte over te gaan. Het be-

hoort opgemerkt te worden , dat deze lijnen zich

van achteren afscheiden van de grens der aan-

hechting van de nekspieren , weike digt bij den

schubbeenrand , dwars over naar het jukbeensuit-

sleeksel loopen.

Zelfs van onderen gezien , kenschetst zich de

schedel der Zweden door de verlenging van het

achterhoofd , waardoor de omtrek elliptisch wordt.

Ten einde deze verlenging des achterhoofds te

bepalen , nemen wij eene regte lijn aan tusscheu

beide de uitwendige ooropeningen. Wanneer om
de grootste verhevenheid des achterhoofds een boog

gelroicken wordt op deze lijn als eene koorde, zoo

is de hoogte van dezen boog ten naastenbij gelijk

aan de koorde. Hel moet worden opgemerkt , dat

genoemde lijn den voorrand van het achterhoofds-

gat aanraakt , en dat de boog begint met de zijde

van de processus viasloidei te volgen. De af-

stand tusschen deze uitsteeksels geeft ook de ge-

reedste gelegenheid om de lengte der koorde te

vinden ; terwijl de afstand tusschen den voorrand

van het groole achterlioofdsgat en den achter-
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hoof hkiioljbel tic hoogte van den boog iiildnikt.

De vlakte, waarop zich de nekspieren aanhechten

en welke begrensd wordt door de lineae serni-

circulares majores , valt geheel en al in het boog-

segment. Dcie vlakte {conoeptaciilum cerebelli) ,

waarop de kleine hersenen rusten , is bij de Zwe-
den nagenoeg waterpas , stijgt niet op naar het

achterhoofd , ligt op den bodem des schedels en

is weinig convex. Het tuber oncipüale, 't geen

de uiteinden der achterste hersenlobben omsluit

,

ligt aanmerkelijk achter den rand van bet con-

ceptaculum cerebelli. Het groote achterhoofds-

gat had eene middelbare lengte van 0,033 en eene

breedte van 0,029 ; bij eenige schedels is het of

aan beide zijden , of aan de voor- of aan de ach-

terzijde toegespitst. De processtis mastoidei zijn

n de meeste gevallen groot en sterk , en overlangs

door eene diepe , smalle groeve verdeeld ter aan-

hechting der musculi digastrici. De processtis

pteryc/oidei zijn bijkans loodregf.

Wenden wij nu onze aandacht tot de aange-

ziglsbeenderen , zoo vinden wij , dat deze van bo-

ven gezien , voor den omtrek des schedels naau-

welijks vooruitsleken ; alzoo zijn de buitenste

oogholtenuitsleeksels klein en de onderste oogkas-

randen ten naastenbij loodregt onder de boyensle

gelegen. De jukbeenknobbeis (tuberazy^omatica

oss. zy/^om.) liggen regt onder de uitwendige oog-

randsuitsleekscls. Deze vorming berust op de mid-

delmatige verlenging der kaken. Dejukbogen gaan

bij sommigen regt naar achteren en verwijden zicli
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eerst bij de aanhechting aan het slaapbeen ; bij

anderen vormen zij eenen nagenoeg regelniatigen

boog, wiens grootste convexiteit in het midden

valt. De afstand tussclien de meest uitstekende

deelender jukbogen is gewoonlijk 0,130 tot 0,135,

Het jukbeen zelf is naar buiten afgeplat , somtijds

bol en groot , en heeft een' loodregt naar beneden

gaanden jukkuobbel , waardoor de onderzijde van

den geheelen jukboog sterk Svormig wordt en er

dikwerf eene incisuur ontstaat onder het nabij-

liggende jukbeensuitsteeksel van het bovenkaaks-

been.

De omtrek der oogholte verschilt in gedaante.

Bij eenige vormt hij eenen naar buiten en beneden

scheef staanden rhombus met afgeronde hoeken
,

bij anderen een parallelogram met eveneens afge-

ronde hoeken ; dan is deze omtrek ovaal , dan ten

naastenbij cirkelrond, meeslal is hij echter scheef

naar builen gebogen, zoodat de jukbeenshoek als

naar beneden gelrokken is.

De afstand tusschen de orbilae , welke door den

neuswortel en het zeefbeen gevormd wordt , is ia

't algemeen breed , zoo als bij de overige noord-

sche volksstammen. De afmetingen van den om-

trek der oogbolle bieden zoo groote verscheiden-

heden aan , dat zij weinig opheldering schijnen te

beloven.

Het verhemelte h over het algemeen hoog ge-

welfd , hoezeer men het ook in vele gevallen van

voren afgeplat ziet.

Hel tauduitsteeksei der bovenkaak {processus
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alvcolaris) is hoog. De afstand van de spina

nasalts exicrna lot den taudkasrand verschilt van

11,020 lot 0,025. Eene lijn naar aclileren verlengd

,

in de rigling van den onderrand van het alveolare

uitsteeksel, valt een weinig onder de punt van

den processus mastoideus in , te midden van den

opklimmenden tak van de onderkaak. Het aan-

gezigt is daardoor lang. De middellengte bij man-

nen , van de vereeniging der neusbeenderen met

het voorhoofdsbeen tot den alveolaren rand der

voorlanden , bedraagt 0,077. De fossa malaris

is bij de meeste schedels vrij diep.

De onderkaak is hoog en slerk gevormd ; zij

is namelijk van den gewrichlsknobbel tot den ach-

terhoek bij de meesten omtrent 0,075 hoog en

omtrent 0,035 van den onderrand van de kin tot

den alveolaren rand, hetgeen, met de meestal

loodregt staande tanden , de hoogte des aangezigts

nog vermeerdert; daar tevens de achlerhoekea

bijkans regt naar achteren gekeerd en midden on-

der het jukuitsteeksel van het slaapbeen gelegen

zijn , zoo is de overgang van het jukuitsteeksel

lot den onderkaakshoek , welke door den tnasse-

(er opgevuld wordt, zoo verlengd, dat de juk-

knobbel weinig ziglbaar is. Het kroonuitwas

,

waaraan de slaapspier zich hecht , ligt gemeenlijk

verborgen onder het jukbeen, voor den jukbeens-

rand , 't geen een gevolg is van de grootte en ge-

daante van dit been. De hoek is sterk vooruit-

staande en vertoont zich kantig in vergelijking
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mei <lien der Lappen. De landen staan over 't ge-

heel loodregl en hebben Jange wortels.

Vergelijken wij deze beschrijving rael de voor-

stelling van eenen Zweedschen schedel , welke

Prof. NiLssoN geleverd heeft in het eerste stuk vau
o

Skandinaviska Nordens ür-invanai'e , Tab- D.

lig. 1 , 2 , 3 , zoo vinden wij de grootste overeen-

komst.

Dat deze vorm zich in het verloop des tijds

slechts weinig veranderd heeft , kan men opmer-

ken aan schedels , die uit oude begraafplaatsen

genomen zijn. Ik heb hier gelegenheid , eenen

schedel uil de omstreken van Upsal.te vertoonen

,

die in den grond gevonden werd en mij door den

Prosector Dr. Liedbegk goedgunstig is medege-

deeld. Het cranium is gekenmerkt door zijnen

langen, ovalen vorm, zijne schoone welving, zijn

fraai voorhoofd , regten gelaatshoek en lang ach-

lerhoofd met groolen achlerhoofdsknobbel, In die

streek, waar deze schedel, benevens hel daarbij

behoorende geraamte gevonden werd , was volgeus

de opgave, eene begraafplaats van den voortijd,

waar eene menigte grafheuvels en aarden urnen

voorkomen, te gelijk met skeletten, die in eene

rigling van het oosten naar hel westen "11: el diep

onder den grond liggen , zonder eenig spoor van

andere oude overblijfsels. Oudheidkenners veronder-

stellen, dat deze stukken uil den lijd van hel einde

des Heidendoms , of van het begin der invoering

van het Chrisleudom afkomstig zijn, zoodal men
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kan aannemen , dat de bedoelde schedel meer dan

1000 jaren in den grond gelegen heeft.

Voor eenige jaren zond de Heer Aülqücst twee

schedels aan de Koninklijke Akaderaie van Geschie-

denis en Fraaije Letteren , welke op Oland in

graven der middeleeuwen gevonden waren. Ook

dezen kan ik hier vertoonen ; zij bezitten vohnaakt

denzelfden vorm , als de zoo even beschreven sche-

del. Onlangs heeft de Graaf Arckaksvard mij in

de gelegenheid gesteld , om vier andere Zweedsche

schedels van de middeleeuwen te onderzoeken.

Zij waren gevonden in een laag gewelfd, gemet-

seld graf in de Sorunda-kerk , waar de bezitters

van Follnas hunne begraafplaats hadden. FoH-

niis behoorde aan het bekende Folkunga-^eü&cht

,

waarvan het in oude tijden zelfs zijnen naam ver-

kregen heeft ; vroeger namelijk werd het Folkuri'

^anifs genoemd. Er is alle waarschijnlijkheid om
aan Ie nemen, dat deze schedels van vier personen

van het Folku?iffa- geslacht afkomstig zijn, die in

de dertiende eeuw gesneuveld zijn. Uit de overblijf-

sels, die in het graf gevonden zijn, kan men aflei-

den , dat de daarin begraver.e personen van hoogen

rang waren. Een der schedels draagt het liktee-

ken van eenen diepen houw op het voorhoofds-

been , waarschijnlijk door eene strijdbijl veroor-

zaakt. Al deze vier schedels, van welke ik hier

gipsafgietsels vertoonen kan , vertoonen denzelfden

schoonen aangezigtsvorm , denzelfden ovalen vorm

van den schedel, dezelfde sterke ontwikkeling van
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hel achterhoofd en dezelfde plaatsing van de oor-

openingen, als boven beschreven werd.

Tweemalen heb ik brokstukken van schedels ont-

vangen, die in andere graven van het begin der

christelijke tijden gevonden zijn ; ook deze frag-

menten , welke in het ontleedkundige Museum be-

waard worden, bezitten den bovenvermelden ova-

len vorm.

Bij een bezoek in hel jaar 1839 in de Wreta-

kloosterkerk werd mij de sleenen kist gewezen

,

waarin koning Inge de Jonge begraven ligt. Ko-

ning Ikge stierf in het jaar 1129. De steen, die

het bovenste der kist bedekt ,-ïs daarop zoo be-

vestigd , dat hij waarschijnlijk niet is losgemaakt,

sedert het lijk er in werd nedergelegd. Op dezen

steen zijn openingen , waardoor men in de kist

zien kan. Door dezelve zag ik den schedel van

het lijk, welke daarvan geheel afgescheiden en

schoon geskelellèerd was. Hij lag op eenen kant,

zoodat men het profiel zien kon , 't geen volko-

men overeenstemde met den opgegeven vorm bij

de Zweedsche schedels.

Uit deze daadzaken
,

gezameld uit de graven

onzer voorvaders , kan men besluiten , dat hunne

schedels dezelfde vormen aanboden ais de onzen,

en dat onze schedelvorra bij gevolg een erfgoed

is , hetwelk wel bewaard bleef.

Ik had gewenscht ook iets in het midden te

brengen over de schedels van onze in stam ver-

wante naburen, maar ik heb tot nu loe weinig

bouwstoffen bekomen. Slechts eenen Noorweeg-
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8chen schedel was ik in gelegenheid Ie oDcIerzoe-

ken. Hel is met andere overblijfsels , slagzwaard

en rusting , gevonden in een graf van den voor-

tijd in het stift van Berqen. Professor Lovéit
,

welke op zijne reis naar Spitsbergen , de gemelde

streek bezocht , heeft dezen schedel medegenomen

en aan het ontleedkundig Museum vereerd. Het

bezit den zuiverstcn ovalen vorm , bijkans nog

sterker uitgedrukt dan in de Zweedsche schedels,

en vertoont dezelfde vorming van het aangezigt.

Het was waarschijnlijk gemakkelijk geweest eeni-

ge schedels uit de ontleedzaal in Koppenhagen te

bekomen, maar daar deze handelstad reeds van

oude lijden bewoond en bezocht is geworden door

volken van zoo vele verschillende landen en volks-

stammen , zoo konden diergelijke speciniiua moei-

jelijk beschouwd worden opheldering te beloven

,

ten zij hunne afkomst nader bekend was. Nog

meer geldt zulks van Duitschland , waar ongelijke

volksstammen zoo dikwerf elkander verdrongen

hebben, waar koloniën door zoo vele verschillen-

de volken zijn aangelegd en waar thans Slaven

,

Franken , Galliërs en Germanen zoo met elkander

vermengd zijn , dal men zonder de uilgestrektsle

onderzoekingen niet kan onderscheiden wat den

eenen of deu anderen stam toebehoort.

Van Doctor ^Yn,DE in Dublin ontving ik on-

langs een' schedel in gips van Alexasder 0'Coh-

»oa , opgegeven als den laalsten koning van Ier-

land. Wilde beschouwt het crauium als een

specimen vau dca schedelvorm der leren. Daar-

k'



144

tegen zond ik een gipsafgietsel van den oud-

zweedschen scliedel , die ik door den Prosector

LiEDBEGK ontvangen had. Weérkeerig hebben wij

de opmerking gemaakt , dat beide deze schedels

zoo zeer in vorm overeenkomen , dat moeijelijk

eenig verschil lusschen beiden kan aangeduid

worden.

II. Schedels van Slaven,

De schedels van Slaven , die in de verzameh"n-'

gen alhier gevonden worden, zijn een van een*

Czech , een van eenen Pool en twee van Russen,

Den schedel van een Czech heb ik bekomen van

Prof. Presi, in Praas : de Poolsche schedel en

een der Russische schedels zijn afgietsels ontvangen

van den Opper-Direcleur Schwaktz ; het origineel

van den Poolschen schedel belioort aan het önt-

leedkundige Museum van UpsaI , de Russische sche-

del wordt gevonden in de verzameling van den

overledenen Doctor Spuszbeibi. Het andere Rus-

sische cranium werd goedgunstig medegedeeld door

Prof. LovÉN , die hetzelve uit een Russisch graf

op Spitsbergen genomen heeft. Dit getal is wel

gering , en ik zou mij niet veroorloven eenige

besluiten uit zoo weinige voorwerpen af te leiden

wanneer ik daarentegen niet in de gelegenheid

geweest ware om den uilwendigen vorm van het

hoofd bij een groot aantal levende Slavoniers waar

te nemen.
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üe schedel van boven gezien vertoont eeneu

korten, of van achteren dwars afgeronden eivorm

(forma breviter ovala) , wiens grootste lengte

de achterste of grootste breedte niet volkomen met

i^ overtreft, znodat de eerste tot de laatste slaat

als 1000: ^8 of ongeveer 8 : 7. Bij drie van de

genoemde schedels nadert de omtrek tot een vier-

kant met afgeronde hoeken , welks voorste kant

kleiner is dan de achterste ; bij den vierden, wel-

ke Tan eenen Rus is , nadert het meer tot den

ronden vorm {forma ovato-rolunilata). De aan-

gezigtsbeenderen vertoonen zich even als bij de

Zweedsche schedels , wanneer de kop van boven

gezien wordt , weinig vooruitstekende voor den

omtrek der schedels.

De grootste lengte is nagenoeg 0,170; de breedte

tusschen de voorste slaapbeensgroeven is 0, 1Ü2;

de breedte tusschen de grootste welvingen der

vvandbeenderen achter de slapen 0,151; de om-

trek rondom de glabella en grootste bolhcid van

het achterhoofd 0,520; de hoogte verschilt van

0,129 tot 0,153.

Ook de Slavonische schedels zijn op het voor-

hoofd eenigzins dwars, met sterke oogkasknob-

bels. De oppervlakte der wandbeenderen is breed

en weinig gewelfd ; het achlerhooft! verlengt zich

niet in een achterwaarts smaller wordenden knob-

bel , maar gaat meer loodregt afstijgende naar de

lineae semicirculares majores. De wandbecn-

knobhcls zijn geplaatst bij het begin des achter-

lioüfds , hetwelk cene groote , laag gewelfde of

k*
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platte vlakte vormt , die het grootste gedeelte van

de hoogte der schedels inneemt en het achterste

gedeelte der wandbeenderen met de achterein-

den van den pijlnaad, en den geheelen lambda-

naad insluit. Ue lineae semicirculares majores

vormen alzoo bijna den onderkant van den ach-

terrand des achterhoofds of van den grond des

schedels. De welving van het achterhoofd , digt

boven deze lijnen vormt eenen boog, wiens hoogte

omtrent de helft is van deszelfs koorde
,
genomen ,

zoo als bij de Zweedsche schedels , tu^schen de

uitwendige gehooropeningen langs den rand van

het achterhoofilsgnt. Beide lineae semicircula-

res majores vercenigen zich onder eenen zeer

stompen hoek of gaan in elkander over met eenc

zwakke buiging. Hierdoor vertoont de protube'

rantia occipilalis den vorm van eene dwarse

,

stompe verhevenheid. De twee vlakten onder en

lusschen de gemelde grens , op welken de halfron-

den der kleine hersenen rusten , zijn sterk gewelfd

en klimmen met haar achterste gedeelte omhoog

,

zoodat zij in de achterste oppervlakte van het ach-

terhoofd overgaan. De aanhechting voor den

nekband (crisla occipilalis externa) is ten deele

naar boven stijgende. Het achterhoofdsgat is van

gelijken vorm en van eenerlei grootte als bij de

Zweedsche schedels. De afstand tusschen de pro-

cessus mastoidei is bij het eene Russische cranium

0,140, bij het andere 0,135, bij het poolsche 0,128,

bij het Czechische 0,114.

Van ter zijde vertoont liet voorhoofdsbeen , ten
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gevolge van de uitstekende tubera frontalia , een

bijkans loodregt profiel; doch bij den ecnen Russi-

schen schedel is het voorhoofd naar achteren ge-

bogen. De uitwendige gehoorweg ligt achter het

midden van de lange as van hel hoofd. De pro-

cessus masloidei zijn groot , de halfcirkelvormige

lijnen der slapen gaan in de oppervlakte van het

aclilerhoofd over.

De aangeiigts vorming is ten naaslenbij gelijk

aan die der Zweden , de kaakgroeven zijn echter

bij al de vier schedels vlak en de onderste rand

Tan de jukbogen zacht Svormig; de jukknobbels

zijn klein. Slechts een cranium bezit eene onder-

kaak; deze toont geen verschil van die, welke tot

de Zweedsche schedels behooren.

Gelijk ik zoo even zeide , zou ik van deze wei-

nige schedels mij geenszins veroorlooven eenige

algemeene kenmerken voor den thans onderzoch-

ten schedelvorm Ie onlleenen , had ik niet bij

eene menigte personen van den Slavonischen

volksstam , deels Russen , deels Polen en Czechen
,

gevonden , dat deze schedelvorm , welken ik be-

schreven heb , in hel wezenlijke als de heerschen-

de beschouwd moet worden. Bij een bezoek

bij den bekenden Boheemschcn Naluuronderzoeker

Professor Johahnes Svatopolk Pbesi ontwikkelde

ik mijne waarnemingen over den vorm der Sla-

vonische schedels. Zoo wel hij, als een ander

Slavonisch geleerde , die aanwezig was , vergunden

mij den vorm hunner schedels Ie onderzoeken.

Toen Pkési, mijne opgave bevestigd zag, zeida
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hij eenen Czecliisclien schedel te bezrtten , « wan-

« neer die ook uw gevoelen bevestigt , schenk ik

« hem u" ; de vorm daarvan stemde mede met

mijn inzigt overeen , en zoo bekwam ik dien schedel

ten geschenke. Een ander beroemd Natuuronder-

zoeker J, B. Pdbkinje in Breslau , almede een

Czech , met wien ik over dit onderwerp sprnk

,

bestreed ook mijn gevoelen niet. Bedenkt men

daarbij , dat onder de 200 of 300 schedels vaa

Zweden , die in het Museum alhier voorkomen

,

slechts drie of vier tol den Slavonischen vorm na-

deren , zonder dat echter een dien vorm volko-

men uitdrukt , en dat daarentegen de vier hier

aangevoerde Slavonische schedels zoo zeer in den

grondvorm naar elkander gelijken , dan schijnen

deze werkelijk den kenschetsenden vorm uit te

drukken.

In de derde Decas van Blümenbacu's Colleclia

eraniorum diversarum gentium is een cranium

Sai'malae-lUuaiii beschreven en in profiel afge-

beeld. Op de figuur is het achterhoofd niet zoo

dwars afgestompt als bij de hier aanwezige Sla-

vonische schedels. Het achterhoofd vertoont een

naar beneden gekeerd , rond profiel met eenea

zwakken achterhoofdsknobbel ; de geheele schedel

en hel achterhoofd is zeer kort. In de beschrij-

ving van dezen schedel , zegt de geleerde Schrij-

ver dal hij dien vooral heeft voorgesteld om aan

Ie tooncn hoe weinig voldoende de linea facialis

van Camper is , om het volkskarakter der sche-

dels daarna vast te stellen. Hij merkt namelijk
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aan , dal , wanneer men dezen schedel alleen Ier

zijde ziet en rael dien van eenen Congo-neger op

Tab. 18 van hetzelfde werk afgebeeld vergelijkt

,

beiden hetzelfde profiel vertoonen, terwijl zich

daarentegen het grootste verschil voordoet , wan-

neer men beide schedels van boven beschouwt.

De Negerschedel vertoont alsdan den zijdelings za-

mengedrukten vorm met het gewelfde voorhoofd
,

welke de Negers kenschetst; daarentegen is de

SarmatenscheJel , die volgens den Schrijver van

eenen ouden man genomen is, validissimum , vul-

de crassum et ponderosum. Dit heeft Doctor

PiticnAiiD aldus overgezet: Ik heb voor mij den

sciiedel van een Neger van Congo en van een*

Pool van Lithauen , bij welken beide de gezigls-

hoeken gelijk zijn ; maar wanneer ik den smallen,

zijdelings zaoiengedruklen schedel van den Aethio-

piür met den vierkantigen Sarmatenschedel verge-

lijk , zoo vind ik eene buitengewone verscheiden-

heid tusschen beiden (l), PaicnAHO heeft naar mijne

overtuiging des Schrijvers meening goed begrepen ,

(1) Vricu\Rn' s Jfaiurgesch. des MenschengescMeckts

,

I. 1840. S. 329. [De Heer Retzius vergist zich

bier. Het is blijkbaar niet deze plaats uit de De-

cades Cranior., maar eene andere uit Bi.üMEfJ-

BAcn's werk de Gencris humani l'arietate naliva,

p. 202 (ed. 3. Gollingac 1795) , welke I'nicii.viin

vertaald liecft. De daar bedoelde schedels zijn

echter dezelfden als die, welke Bi.umenbacu in de

DcQOdu beeft afgebeeld, J. v. d. li.]
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hoezeer de vertolking zoo vrij is, dan men met

grond kan aaunemen, dat de Vertaler die vooral

ontnam aan zijne eigene ervaring aangaande den

brecden vorm van den onderhavigen vülksschedcl,

met dwars voorhoofd en achterhoofd , of hetgeen

beiden BLDiiEasAcn en PaiCHARo den vierkanten

vorm noemen. Ik moet echter hierbij aanmerken,

dat PRicHAao in het derde deel des aangehaalden

werks , en in het hoofdstuk over de physische

kenmerken der Slavonische stammen
, geene ken-

merken aanhaalt , die hen van de overige Euro-

peërs onderscheiden (1). Wat BLüM.s^BACH onder

Sarmaten verstatt , is niet duidelijk. Dat de Ver-

taler eenen Slavoiiiër gemeend lieeft , daar hij het

door het woord Pool heeft overgezet, schijnt dui-

delijk te zijn. Ce meening dat de Lithauërs in

den grond Slavoniërs zijn , wordt ook door velen

aangenomen; Pbichard vermeldt zelf, dat volgens

Adslong j der wortelwoorden in de Lithauwische

taal met de Slavonische talen overeenstemmen, en

het is op dezen grond, dat ik meen geregtigd te

zijn hier het cranium Sarmatae-Lituani van Blu-

MBNBAcn als bevestigende mijn gevoelen over den

korten schedel der Slaven te mogen beschouwen.

(l) Zulks is niol vreemd, wanl hel ontbreekt Pbiciiaud
geheel aan eigen onderzoek in dit veld en jijne re-

putatie iu de Antliropoingische studie, is, althans

waai- hel op outleedkunde aankomt, slechts als

eeue jjeusuipecrdc ic L^schouwcu.

J. V.D.H.
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Men kan gevolgelijk aannemen , dat bij de Sla-

vonische volksstammen, de aangezigtsvorm weinig

verschilt van dien, welke in het algemeen onder

de Europeërs voorkomt , terwijl daarentegen hun

schedel , door zijne kortheid en zijne toenadering

tot den vierkanligen of bolronden vorm , zich ge-

heel en al van den langen eironden vorm onder-

scheidt , dien Priceard voor de Indo-Atlanlische

volksrassen in het algemeen aanneemt , en die

,

volgens hetgeen ik heb opgegeven , zoo wel be-

waard is gebleven onder de Zweden.

.Verschillende Schrijvers meenen , dat Slaven,

Skandinaviërs en Germanen hunnen oorsprong van

hetzelfde slamvolk afleiden; het schijnt derhalve

gewaagd Ie zijn om op de aangehaalde verschei-

denheid der schedels een ander gevoelen Ie gron-

den. De geschiedenis zelve ondertusschen spreekt

voor het nationale verschil der Slaven reeds bij

derzelver eerste verschijnen in de vijfde eeuw,

ofschoon men aanneemt dat zij wijd verspreid

waren in Europa , alvorens zij door de Schrijvers

vermeld werden (1).

Kiet minder spreekt hiervoor de standvastigheid,

met welke de Slavoniërs onder vreemde heerschap-

pij en in zoo menigerlei aanraking met andere

volksstammen in Duitschland hunne nationaliteit

behouden hebben. liet duidelijkste bewijs hiervoor

leveren de Czechen in Duitschland , welke meer

(1) GcschkliU von Böhmen von F. Palacky , Prag

1836. Ier Ud. p. 56.
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dnhlOflO jaren Bohemen bezitten , en iii aanruking

met Germanen en lang onder Ouitsche lieerschap-

pij staande, nog volkomen hunne rijke taal, hun-

ne nationale karaktertrekken en eigenschappen

bewaard hebben. Zulks toont , dat er tusschen hen

en de Duilsche bevolking een scheidsmuur aanwe-

zig is , die noch door den tijd verdelgd noch door

do politiek afgebroken kon worden.

Daar ik onder de Slavonische schedels twee

Russische crania begrepen heb , moet ik vermel-

den, dat ik de Russen als Slavoniërs beschouw,

dewijl Kuslands bevolking grooteadeels uit dezen

stam beslaat, welke onder het verloop der tijden

in Europiscli Rusland deels door zijne eigene uit-

breiding en vermeerdering, deels door kruising

met de overige oudere volken hecrschende gewor-

den is.

Ook BiüMEKBAGR cn IsEKPLAMM gcven töu op~

zigte van de schedels der Russen .het een en ander

op , lietwelk schijnt te duiden op den vorm , dien

ik voor den kenschetsenden bij Slaven heb aange-

zien. Ik haal hier eene plaats aan uit Ishrflaiuiii's

« Besclireibunt/ einiger menschliülien Köpfe von

« verschiet/ener Racen" {Denkschriften derPhys.

Meilivin. Sociëteit in Erlangen, Nürnberg 1813.

p. 2). — « Eine Ahbihlung und Besr.hreibung

« eiiies Tschudenkopfes giebt uns BLriuGTVDAcn
,

« Dec. IV. p. 8, u?id bemerkt dabei, dass die

« ganze Forni die Mille zwischcn caucasisc.ken

« umi mongolischen Race halte , so wie er aunk

« in der Schrift de Gen, Uum, var. p. XXXII , in
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(( der Nofe bemc.rhf , dass viele von den Köpfeu

« russischer Nationen , die er besit'z.t , mehr oder

V. weni^er elwas von der raongolischcn Bildung

(< haben , was ich auch haufig zn beobachten Gc-

« legenheil halte." Isecjfl/vmu was namelijk lan-

gen lijd Professor aan de Universiteit Ie Dorpat

geweest, en had waarschijnlijk goede gelegenheid

gehad ora kennis aangaande Russische schedels te

erlangen. Met het « etwas von der raongolischcn

« Bildung" wordt duidelijk de kortheid dier sche-

dels of hun naderen tot de forma quadrula ver-

staan.

Het kan bier ook aangehaald worden , dat in De-

ïiiDoff's prachtige Voi/af/e dans la Russie méri'

dionale et la Crimée, Cah. XIII, beschrijvingen

en platen voorkomen van 9 schedels, op de reis

in de Krim verzameld. Van dezen zijn vijf uit de

omstreken van Kertc.h , twee van Yalla en twee

van Theodosia. Slechts drie hiervan bezitten dcii

iangwerpigen of eironden vorm , en deze worden

aangezien als van hooge oudheid en vermoedelijk

van Grieken afkomstig te zijn. De overige zes , mede

Tan hooge oudheid , behooren tot den korten vorm

met hooge vierkante achterhoofden. Van dezen

is bij eenen (PI. 10) , het achterhoofd eenigzins

meer gewelfd dan bij de overigen , en hij gelijkt

in dit opzigl naar de hier in de verzamelingen

aanwezige Finnischc schedels. Voor het overige

is het den auteur niet mogelijk geweest op Ie

helderen , van welke volksstammen deze schedels

afkomstig zijn , daar de Krim ouder het Terloop
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der tijden door niet minder dan veertien onder-

scheidene volksstammen bewoond is geworden

,

namelijk Cimbriërs, Alanen , Madscharen , Kha-

zaren, Pelchenegers , Varegers , Kumanners, Tar-

taren, Bulgaren, Circassiërs, Armeniërs, Juden,

Zigeuners , Russen en Kosakken.

III. Schedels van Finnen.

Vijf van de Finsche schedels, die ik in de gele-

genheid geweest ben te onderzoeken , heb ik be-

komen deels van den Professor in de Geneeskunde

Ir.MOsi in Hehiiigfors , deels van den Professor

der Ontleedkunde aldaar Bohsdobff. Eeuen zesden

uitnemend charakterislieken Finschen schedel heb

ik mij bovendien aangeschaft door eenen hier ter

Slede gevestigden kunstenaar, den Heer Strömer.

Ten gevolge van de opgaven der genoemde Heeren

kan ik zoo verzekerd zijn aangaande de echtheid

dier schedels , als slechts mogelijk is. Alle deze

schedels zijn mannelijke.

De scliedel vertoont van boven gezien eenen

wigvormig eironden omtrek {formacuneafo-ovata^,

wiens lange diameter omstreeks ^ grooter is dan

de grootste breedte. Deze omtrek is langer daa

bij <len door de Schrijvers dusgenoemdeu vierkan-

tigen schedel.

De gemiddelde lengte is 0,178; de gemiddelde
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breedte 0,144; de breedte tusschen de voorste

slaapbeensgroeven is 0,100. Van voren is de on-

derhaTJge gedaante dwars , ten gevolge van de

plaatsing der oogkas-randen en wenksbrauw-uit-

steeksels , maar het voorhoofd is ge\/elfd [frons

fornicafa). De omtrek der slapen is bijkans regt

en de slapen zijn plat. De wandsbeenknobbels

,

die sterk uilsteken , maken eenen hoek bij den

overgang tot het achterhoofd , welks welving ster-

ker is dan bij de slaven en bijkans een segment

van een' bol vormen. De grootste breedte is nabij

de wandknobbels. Een uitstekende achlerhoofds-

knobbel komt bij geen' dezer schedels voor.

De grootste omtrek des schedels verschilt van

0,510 tot 0,537 en kan middelbaar vastgesteld wor-

den op 0,524.

Van achteren gezien vertoonen deze schedels

eene bijkans vierkante achlerhoofdsvlakte , welke

het uitzien heeft van iets grooter in hoogte dan in

breedte te zijn. De bovenzijde van dat vierkant

ligt tusschen de wandknobbels, de onderzijde tus-

schen de processus masloidei ; de opstaande zij-

den strekken zich tusschen de wandbeenknobbels

en de laastgenoemde uitsteeksels uit. Bij de Sla-

vonische schedels vertoont zich de hoogte des ach-

terhoofds dan eens gelijk aan de breedte, dan eens

geringer; bij de Zweedsche schedels, met lage,

afgeplatte wandbeenknobbels en voor het achter-

hoofd liggende processus masloidei , behooren de

laatste niet tot den omtrek des achlerhoofds.

Bij vijf specimina is langs den pijlnaad eene
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verhoogiiis;, welke men ook vermelJ vindt in de

eenigc aanleekening , die , men tot nog toe bezil

over den schedel der eigenlijke Finnen , namelijk

in een' brief van den overledenen Prof. Hueck

aan den Heer Sjögbes, opgenomen in het Bulle-

tin scientifique publ. par l'Acad. imp. des Sii.

(fe Si. Pélersbourg , T. V. p. 316. Het achterste

gedeelte des pijlnaads gelijk ook der wandbeende-

ren , buigt zich benedenwaarts naar de even. ge»

noemde , het achterhoofd der Finnen kenschetsende

welving , die nageuoeg een segment van een' bol

uitmaakt.

De spits der sutura lambdoidea ligt hooger

dan bij de Zweden, ongeveer zoo als bij de Sla-

voniers. De lineae semicirculares majores liggen

iels lager dan bij de Slaven , maar hooger dan

bij de Zweden , .en vereenigen zich onder eenen

stompen hoek of in eenen zachten boog , die bij

de meesten iets boven de achterste onderste grens

des acbterhoofds gelegen is.

- De grootste convexiteit des acbterhoofds ligt op

deszelfs midden , zoo dat het gelegen is midden

tussclien den pijl - en iambda-naad. . Ten gevolge

hiervan komt het gedeelte van het as occipilis

,

hetwelk de achterste lobben der groote hersenen

bedekt , in eene opstaande stelling , makende om-

trent i uit van de groote ronde welving des ach-

terhoofds. (Jelijk de processus mastoidei de

onderste hoeken van bet achterhoofd bij deze

schedels vormen , zoo liggen ook de partes mas-

loideac der siaapbeeudercn in dezelfde vlakte.
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De hoogte van den boog , die gelrokken wordt

van den rand der gehooropeuingeu tot de groolste

convexileit des achlcrhoofds , maakt omstreeks |
van deszelfs koorde uit.

Het groote achterhoofdsgat is van dezelfde grootte

en gedaante als bij de voorgaanden ; de crista

or.r.ipiialis externa is weinig verhoogd maar regt

en hoog opklimmende. De lincao semicirculares

minores zijn sterk ontwikkeld , gelijk ook de

pronessus ju^ulares. Het conccplaculum cei'C'

6e//e is bijzonder ontwikkeld, en bij vijf voorwerpen

klimt hetzelve met het achterste gedeelte naar bo-

ven. De incisurae mastoideae voor aanhechting

van de spieren , die de onderkaak beuedenwaarls

trekken , zijn diep en eng. De afstand van den

buitenkant van het eene processus masloideus

tot dienzeifden kant van hel ander , verschilt tus-

schen 0,124 en 0,135.

Van ter zijde gezien is het voorhoofd rond ge-

welfd , dan eens zonder , dan eens met weinig ont-

wikkelde tubera frontalia. De tubera frontalia

zijn vooruitstekend en vereenigd in eene vooruit-

staande glabella. De plaatsing der gehooropenin-

gen valt iets achter het midden der lengte- as. De

reeds vermelde gladde welving van het achterhoofd

valt van ter zijde gezien het meest in het oog.

De hoogte der Finsche schedels verschilt van

0,135 lot 0,147.

De proficllijn van het aangezigt is len naaslenbij

loodregt; de hoogte van den neusvcortel tot den

tandkasrand is bij vijf voorwerpen 0,070, en bij
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hel lesde 0,065. De afstand tiisschen de grootste

convexiteit der jukbogen verschilt van 0,128 lot

0,145.

Ue onderrand der jukbogen is bijkans regt , ten

gevolge van den weinig naar beneden uitstaande

jukbeensknobbel ; de insnijding onder het jukiiit-

steeksel fier opperkaakbeens is zwak en de kaak-

groef ondiep.

De opening der oogkassen is vierkantig , bijkans

rcglhoekig. De hoogte (0,030) is geringer dan de

breedte (0,040 ; de hoeken zijn afgerond; de

fissurae orbitales exiarnae zijn eng.

De jiikbogen sinat het meest uit naar achteren.

Het gehemelte , weinig gewelfd en van voren

plat , stijgt naar beneden in een hellend vlak naar

den alveolaren raad achter de voortanden. De

hoogte van hel opperkaaksbeen , van de spina na-

saiis anlerior lot den landkasrand, is bij vijf

voorwerpen 0,020, bij hel zesde 0,014. Eene van

den tandkasraud der bovenkaak naar achteren in

dezelfde rigting verlengde lijn valt op de punt van

liet mamwijic uitsteeksel.

In de gedaante der onderkaak vind ik geen

bijzonder onderscheid met dit deel bij de Zweden

en Slaven. De kin is bij vijf voorwerpen breed

en dwars, bij hel zesde spits. Bij alle zes heeft

aij op het midden der kaak een' bult , die in eenen

weinig verhevenen rund opklimt tot aan den land-

kasrand. De opstijgende takken zijn breed , de

achterste hoeken eenigzins naar buiten slaande;

het kroonuitwas daalt mei eenen sterken rand naar
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beneden in <1e horizontale takken der onderkaak

over, welke den voorrand aanwijst der aanhech-

ting van de kaauwspier. De hoogte van de op-

klimmende takken is 0,070, van het horizontale

gedeelte 0.035.

Deze beschrijving van de Finsche schedels is in

de meeste zaken verscliillend van die, welke Hceck

in den boven aangchaalden brief geleverd heeft.

Bij gchijut echter slechts eenen enkelen Finschen

schedel gezien te hebben , en zich daarbij
, gelijk

de meeste Schrijvers, welke na Bldue^bacii be-

schrijvingenvan volksschedels gegeven hebben, het

meest bij bijzonderheden van de aangezigtsbeen-

deren bepaald te hebhen. Daardoor kunnen onze

opgaven niet volkomen met elkander vergeleken

worden. In eene hoofdomstandigheid komen

dezelve toch overeen , namelijk dat de Finsche

schedel iets wigvormigs heeft , hetwelk ik heb zoe-

ken uit te drukken door de benaming van cranium

cuneato-ovatum.

Hceck heeft in eene bijzondere Verhandeling

rekenschap gegeven van den vorm des schedels bij

de met de Finnen verwantschapte Esthlanders (de

craniis Eslhonum, üorpat 18^. (I)). Vergelijkt

men deze beschrijving met die , welke ik hier van

de schedels der Finnen gegeven heb , dan vertoo-

nen zich groote verscheidenheden , welke echter

grootendeels berusten kunnen op het verschil ia

( 1 )
[Zie onsVerslag van dieVerhandeliDg in dit Tijdschrift,

D. VI. 1839. Bcekbeschouw. U. 71—74. J.v.D.H.]
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afwijkenden maatschappelijken toestand. Esthland

is een viak land, terwijl Finland groolendeels een

bergachtig land is. De Esthlanders zijn vele eeu«

wen door lijfeigenen geweest, terwijl de Finnea

vrij waren en meerendeels eigene grondbezitters.

De lijd , waarop zich de Esthlanders aan de Oostzee

nederzetteden , was welligl zeer ver verwijderd.

Prof. R. KETSsa houdt het voor waarschijnlijk

,

dat het volk aan de kust der Oostzee, hetwelk

Pttheas Ostiai noemt , Esthlanders waren , even

als de Aestiji van Tacitds. Finnen en Esthlanders

waren waarschijnlijk lang voor het begin onzer

tijdrekening afgescheiden en leefden daarna onder

verschillende omstandigheden ; hoezeer hunne taal

nog tegenwoordig zoo veel overeenkomst bezit

,

dat het Esthlandsch slechts als een dialect der

Finnische taal te beschouwen is. Hüeck meent

gevonden te hebben dat de vierkante vorm bij de

schedels der Esthlanders heerschende is , maar dat

deze vorm tot den ovalen nadert , die evenwel

eenigzins hoekig is ; de forma cuneata , zegt hij «

wordt zelden aangetroffen. Let ik intusschen op

zijne schoone afbeeldingen van den Eslhlandschen

schedel , vooral op die in profiel (Tab. 2) , zoo

vind ik dat zij zeer wel overeenstemmen met hel

profiel der Finlandsche schedels en met mijne be-

schrijving daarvan , en daarentegen in vele opzig-

ten die des schrijvers weerspreken. Ik geloof ge-

volgelijk, op grond van 't geen ik vroeger be-

schreef, de volgende hoofdtrekken als de schedels
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der Finnen kenschetsende , te kunnen aannemenr

De schedels der Finnen zijn kort , in omtrek

wigvormig eirond , met naar achteren liggende

,

verhevene tubera parietalia. Zij onderscheiden

zich yan die der Slaven door een smaller , meer

bolvormig achterhoofd, metregte en platte slapen,

gelijk ook door eene langs den pijlnaad loopende

verhevenheid der wandbeenderen. Van de schedels

der Laplanders onderscheiden zij zich
, gelijk in

't vervolg nader zal aangetoond worden , door

een sterker beenmaaksel , door sterke tubera su-

perciliaria , sterke processus mastoidei , een

langer aangezigtsprofiel, gelijk ook door hel bol-

vormige achterhoofd en de meer achterwaarts lig.

gende tuhera parietalia en de achterwaarts gaan-

de verhooging van den pijlnaad.

Er is wel geen Europeesch volk , over welks af-

komst en verwantschap tot in den laatslen tijd zoo

veel duisternis heerscht en waarover zoo vele gis-

singen worden voorgesteld , dan het onderhavige.

De rijkdom van de taal dezes volks, de schoon-

heid van zijne oude dichtkunst en deszelfs dege-

lijk , dapper en standvastig nationaal karakter ge-

tuigt van groote voorouders. Professor R. RErsBa

in Christiania heeft in zijne voortrefielijke Verhan-

deling: Over de afkomst der Noormannen {Sam-

Imger. lill dei Norske Folks Sprog og Uistorie,

6de B. 2det H. Christiania 1839) , over dit onder-

werp licht verspreid. Uit zijne nasporing volgt

namelijk , dat Finlund zijn naam ontvangen heeft

van het volk, dat vroeger dit land in bezit had,
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Laplanders namelijk, die in de oudste tijden,

gelijk thans nog in Noorwegen , Finnen genoemd

worden ; en dat de thans levende Finlanders , ge-

lijk de Eslhlaoders hunne slamverwanten, door de

Slavonische volkeren Tschuden, genoemd worden

,

en dat dit volk bij de oudste geschiedschrijvers

weder gevonden wordt onder den naam van

Scythen. Hij tooat alzoo, dat de Scythen, welke

nog tegen het eind der vijfde eeuw het heerschen-

de volk waren aan de noordzijde der Zwarte Zee,

van dat tijdvak af verdeeld en verspreid werden ,

en door Germanen en Slaven deels noordwaarts,

deels naar de streken rondom het Ural- gebergte

,

deels naar de landen aan de oostzijde van de Bot-

nische Golf en de Oostzee verdrongen werden ; in

bet kort dat de tegenwoordige Finlanders afkome-

lingen der eertijds zoo talrijke en maglige Scy-

then zijn.

IV. Schedels van Laplanders.

De schedelvorm bij dit nomadenvolk is van lijd

tot tijd het onderwerp van onderzoek van verschil-

lende Ontleedkundigen geweest , en Laplandsche

schedels ontbreken in weinige ontleedkundige mu-

sea van aanbelang. Men zou daaruit moeten aflei-

den , dal de vorm dezer schedels wel beschreven en

bekend is, maar zulks is echter geenszins het ge-

val. De oorzaak daarvan is waarschijnlijk , dat

niemand, zoo ver ik weet, tot nogtoe in de gele-
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genheid was meer dan een of meer dan zeer wei-

nige schedels te gelijk te onderzoeken. Blumes-

BAnH bezat er twee in zijne rijke verzameling. De

beschrijving, die hij van dezen geleverd heeft,

beslaat alleen uit eenige weinige regels , en deze

geven nog kenmerken op , die niet volkomen ge-

grond zij u. Zij luiden aldus: Characteres primarü:

cranium proportione staturae magnum. Ha-

bitus in (olum qualis mongolicae varielali so-

lemnis est. Calvaria fern globosa. Ossa juga-

lia exliorsum ennnentia. Fossa malaris plana.

Frons lala. Mentum prominulum acuminatum.

« Alia observata : Palati fornix complanatus.

Fissurae orbitales inferiores ingentes, Fossae

jiigulares ultra modum diversae magnitudinis
,

dexlra aniplissima."

Voor het tegenwoordige bezit hel Museum van

het Carolinische Instituut 22 Laplandsche schedels

en zoude nog acht daarboven bezitten , zoo niet

het getal door geschenken en ruilingen met andere

Musea verminderd was. Van de hier thans aan-

wezij^e 22 exemplaren, heb ik echter slechts 16

gebezigd tolde tegenwoordige beschrijving, daar

de overige deels van kinderen zijn , deels van on-

zekere afkomst , verzameld op oude kerkhoven

,

terwijl ik daarentegen voor gemelde 16 nadere op-

gaven bezit over de namen der personen , hunnen

ouderdom enz. Vele van deze schedels heb ik te

danken aan den Heer Districl-Arls Dr. Li.mSTaÖM,

die zich langen tijd in Weslerbolleu heeft opge-

houden , eu niel zelden in gelegenheid was gereg-
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telijke schouwingpn van lijken van dezen volks-

stam te doen. Anderen zijn bekomen van den Heer

Prof. Zetterstedt , van de provinciale Geneesheeren

Waldemsthöm en Wretholh en eenigen van mij-

•nen zvvager den Ingenieur Wahlbbbg, die zich

'n den winter van 18:15 in Lulea Lappmark heeft

opgehouden en zich thans op eene reize in Zuid-

Afrika bevindt , welke heeren ik niet genoeg kan

danken voor de moeite , die zij zich gegeven

hebben om het Museum met deze belangrijke voor-

werpen te verrijken, welker waarde door berigtea

over hunne afkom^it verhoogd wordt , 't geen van

des te meer gewigt is , daar de Laplanders op de-

selfde kerkhoven met de kolonisten , die Zweden

of Finnen zijn , begraven worden. Hieruit ziet

men hoe ligt er bij het verzamelen van schedels

op zulke plaatsen een misslag ontstaan kan.

Van boven gezien vertoont de schedel der Lap-

landers een' omtrek , die lot denzelfden korten

eivorm nadert als die der Finnen , terwijl de

tubera parielalia groot zijn en ver van elkan-

der staan : maar het onderste gedeelte van het

achterhoofd is eenigzins uitstekend en verlengt den

Torm
,
gelijk ook de slaapbeenderen meer gewelfd

zijn en denzelven zijdelings ronder maken. Wan-
neer men den verlikalen vorm eenigzins van vo-

ren beschouwt , dan vertoont hij een zeer korten

en eenigzins dwarsen , omgekeerden eivorm. Het

aangezigl steekt
,
gelijk bij de overige Ëuropische

Tolken , slechts weinig uit voor deu vertikaieu

omtrek des schedels.
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Onder de zestien schedels zijn er drie van vrou-

wen; van dezen zijn twee kleiner dan de overi-

gen , de derde is even groot als een mannelijke

schedel. De grootste omtrek is bij den kleinsten

schedel, welke die eener oude vrouw is, 0,470,

bij den grootsten mannelijken schedel 0,540, bij

Tier is dezelve 0,525 , alzoo over het geheel klei-

ner dan bij eenen der voorgaande volksstammen.

De grootste lengte is bij het kleinste cranium

0,155, vijf schedels zijn in deze afmeting onder

0,170, 7 hebben ten naastenbij die maal, twee iets

boven 0,175 en twee 0,180. De middelgrootte

van die afmeting is alzoo geringer dan bij de Fin-

nen , namelijk 0,170, welk middelgetal ook de

maat is , die het grootste aantal der voorwerpen

heeft.

De grootste breedte valt niet , zoo als bij de

Finnen, tusschen de wandsbeensknobbels , maar

onder en eenigzins voor dezelven , ten deele op de

slaapbeenderen ten deele op de masloïdale hoeken

der wandbeenderen. Zij verschilt van 0,133 tot

0,156. Bij twaalf schedels verschilt deze afme-

ting tusschen 0,140 en 0,149 en van dezen is zij

bij vijf 0,147, 't geen alzoo best als middelge-

tal kan v^'o^den aangezien. i

De geringste breedte is bij den kleinsten schedel'

0,091 , bij den grootsten 0,105, bij negen sche-:

dels is dezelve nagenoeg 0,100. De lange diame-

ter staat tot de grootste breedte als 1000 : 865,

en overtreft dezelve alzoo met nagenoeg \ en de

geringste breedte met omstreeks |.
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Bij dertien voorwerpen springt steeds het onder-

ste gedeelte van hel achterhoofd in een van de

zijden te zamengedrukt tuher occ/p'/ale uil ,''1 geea

daartegen bij de Finnen glad gewelfd is , even veel

Tan boven als van anderen.

De achterzijde van deze schedels biedt even als

bij Slaven en Finnen den vorm van een vierkant

aan met afgeronde hoeken , doch naar den pijl-

naad eenigzins verhoogd. De twee bovenhoe-

ken worden gevormd door de tubera parietalia ,

de twee onderste door de processus mastoidei.

Bij de meesten is de afstand lusschen de tuheia,

parietalia veel minder dan de grootste breedte

,

welke ,
gelijk zoo even vermeld is , tusschen de

mastoïdale hoeken der wandbeenen of het pars

squamosa der sPaapbeenderen ligt. Hel achterste ge-

deelte van den pijlnaad en der wandbeenderen is wel

aeer naar beneden hellende , maar niet zoo gewelfd

als bij de Finnen en niet zoo dwars nederdaleode

als bij de Slaven. De spits van den lambda-naad ligt

iets hooger dan bij de Slaven en Finnen, alzoo veel

hooger dan bij de Zweden, Bij 12 van deze sche-

dels komt een klein , laag benedenwaarts liggend

tuher ocoipttale voor, welks welving ongelijk is

met die van de overige vlakte van het achterhoofd.

De lineae semicirculares majores liggen eenigzins

hooger dan bij de Finnen , zijn slechts zwak uitge-

drukt en komen onder eenen zeer stompen hoek

bijéén. Eene protuberantia occipitalis ontbreekt.

liet conoeptaculum cerebelli süjgl ten deele omhoog
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en gaat daardoor op de vlakte des achlerhoofds

over, gelijk bij de Slaven.

Twaalf voorvverpen hebben bij den pijlnaad eene

verhooging, welke echter niet naar achteren gaat,

gelijk bij de Finnen, maar midden op den kop

begint , zich naar voren uitstrekt en bij eenige

schedels over het bovenste gedeelte des voorhoofd»

beens voortzet. De boogvormige slaapbeenslijnen

gaan over lot de streek van het achterhoofd. Bij

9 voorwerpen zijn de geledingshoofden des ach-

terhoofdsbeen ongewoon groot ea breed , bij eeni-

gen ten naastenbij rhombisch en bij velen tevens

xeer uitstekende. De crista oncipitalis exierna

is zwak uitgedrukt; de aan weerszijde van dezel-

ve liggende vlakten zijn sterk gewelfd. Bij 11

voorwerpen zijn de groeven voor aanhechting der

musculi dic/asirici weimg xiilgehoold, maar daar-

entegen ongemeen breed en open. De lineae se-

micirculares viinores vormen in de nabijheid van

hel groote achterhoofdsgat kleine kammen. Slechts

bij een voorwerp hebben de processus mastoidei

de gemiddelile grootte, die zij bij de Zweden,

Slaven en Finnen bezitten, bij al de overigen zijn

zij klein ; de afstand tusschen de buitenste vlakten

dier uitsteeksels is bij de meesten 0,130. Somtijds

is de teglCT fossa jugularis aanmerkelijk grooler

dan de linker.

De hoogte van den boog, die van de uitwendige

gehooropeningen rondom het achterhoofd gelrok-

ken is, heeft de helft of nog iels minder van de

lengte van deszeifs koorde.
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Hel horizontale deel van de groote vleugels des

wiggebeens , hetwelk de middelste herseiilobben

opneemt, is zeer breed en plat. De processus

pterygoidei hebben eene eenigzins naar voren

loopende plaatsing ; de inwendige vleugel is klein

,

de uitwendige breed en buitenwaarts gerigt, de

pterygoidale groef is plat ; de fissura sphenopa"

latina is groot. Van ter zijde gezien vertoont

zich hel voorhoofdsbeen bij de meeste voorwer-

pen eenigzins, doch altijd slechts weinig naar ach-

teren hellende, bij drie is hetzelve nagenoeg lood-

regt. De wandbeenderen zijn hoog gewelfd en

gaan tiisschen de wandbeensknobbels in de ach-

terhoofdsvlakle over. Hel profiel des achterhoofds

is, ten gevolge van den boveugemelden vorm,

verschillend van dat bij Finnen , Slaven en Zwe-

den, en is in het algemeen dwars naar achteren

hellende naar het conceptaculum cerebelli , het

meest uitstekende en meestal , gelijk reeds gezegd

is , een zwak tuber occipitale vormende. De

schubvormige deelen van hel slaapbeen zijn klein

en gewelfd. Bij de vereeniging met de groote

vleugels van het wiggebeeu zijn zij bijzonder naar

buiten slaande. De uitwendige ooropeningen , die

bij de meeste voorwerpen rond zijn , liggen meest

achter , maar in eenige gevallen in hel midden der

lange as van het hoofd.

De grootste hoogte van hel cranium is bij het

kleinste voorwerp 0,115, bij de twee grootstea

0,138, bij de overige omstreeks 0,129.

De oogkasknobbels ontbreken gewoonlijk of
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zijn weinig ontwikkeld. Bijna al de Lap'an'Ische

schedels hebben dunne wanden met weinig uitge-

drukte spieraanhechtingen en zijn Tan eene geringe

zwaarte.

De profiellijn van het aangezigt onderscheidt zich

weinig van die van de overige bewoners van

Noord-Europa. De hoogte van den neusworlel

tot den landkasrand der voorlanden verschilt van

(^030 tol U,07t. Sotns staan de ueusbeenderen

iiaar voren
, gelijk ook de landen ; over het ge-

heel ziju de wortels der tanden en de tandkassen

kort.

De afstand tusschen de oogkassen is, even als

bij de overige bewoners van Noord-Europa , aan-

zienlijk. De voorste openingen der oogkassen is

nagenoeg vierkant met gering verschil in breedte

en hoogte eu mei afgeronde hoeken. Eenigen slechts

hebben den buitenhoek iels naar beneden gedrukt.

Bij deze is de breedte omstreeks i grooler dan de

hoogte. In het middelgelal kan de breedte opge-

geven worden als 0,039 en de hoogte als 0,033.

Meerendeels zijn de Jissurae orbitales ongewoon

groot.

De jukbeenderen zijn klein en de jukbogen wei-

nig naar buitenstaande. Het jukuitwas van het

opperkaaksbeen is daarentegen groot en vormt bij

verschillende specimina een gedeelte van den juk-

knobbel. De boogvormige uitsnijding onder het

jukuitwas van het opperkaaksbeen was bij negen

van de Laplandsche schedels aanwezig, terwijl

het bij de overige zeven ontbrak. Het anlrum



170

Bi^hmori heeft Ier zijde meerdere uitbreiding ,

terwijl de kaakgroeven de diepte missen , die

zij bij de Zweedsche schedels hebben. Door de

geringe hoogte van het jukbeen, bedekt de juk-

boog slechts in weinig gevallen de punt van het

kroonuitwas der onderkaak , in de meeste eindigt

deze onder den jukboog. De grootste kromming

der jukbogen wordt gevormd door het jukuilwas

des siaapbeens ; de grootste afstand tusschen de

buitenzijde vaa deze deelen verschilt van 0,125 tol

0,138, waarbij het middelgelal aangenomen kan

worden als 0,130, en gevolgelijk veel geringer

dan bij de overige bewoners van het Noordelijke

Europa.

Het alveolaar proces is Isag, de hoogte van de

spina nasalis tot den landkasrand verschilt van

0,0!0 tol 0,020. De welving van hel geliemellc is

ook laag en van voren bijzonder plat. Eene lijn

in de rigting en hoogte van den landkasrand naar

achteren verlengd
,

gaat bij 15 specimina lang.i

de uitwendige gehooropeningen , bij hel ze.<liende

gaal zij over de spits van het mamwijze uilsleek-

sel.

De onderkaak is bij de moesten klein en laag.

De achterste hoek is zeer stomp; de onderrand

van hel horizontale gedeelte is bij velen coiives.

De hoogte van de opklimmende takken van de

gewrichtskuobbels lot den hoek verschilt van 0,0ö8

tot 0,C43; de middelmaat is 0,047 of 0,048. Ook

hier is het alveolare gedeelte laag ; de hoogte van

den voorsten landkasrand tot den kiuknobbel ver-
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schilt van 0,020 tot 0,035. De landworfels zijn

even als iu de bovenkaak kort.

Reeds in de eerste kindsheid onderscheidt zich

de schedel der Laplanders zeer van dien der Zwe-

den. In de verzameJin» is een schedel van een

tweejarig Laplandsch meisje. De lengte van dien

schedel is 0,147, de breedte 0,1 ;14 , waartegen bij

een Zweedsch kiud van denzelfJen leeftijd de sche-

de! 0,158 lang is en 0,120 breed. Bij het Zweedsche

kind liggen de uitwendige gchooro|)eningen voor

,

bij het Laplandsche achter het midden ; het eerste

heeft eenen lang uitstekenden achterhoofdsknobbel,

het laatste eenen korten. Bij het Zweedsche ligt

hel rer.eplanulum cerelelli naar onderen , bij het

Laplandsche meer naar achteren dan naar onde-

ren.

Uit deze beschrijving kan men afleiden, dat de

Laplanders , in tegenstelling der Zweden', tot de

volksstammen met korte achterhoofden behooren.

Hierdoor komen zij met de Slaven en Finnen over-

een , maar onderscheiden zich van dezen daardoor,

dat hunne schedels kleiner en dunner zijn met kleine

processus tnasioidei en in 't algemeen weinig ont-

wikkelde spierindruksels; wijders door het meer

naar achteren hellende achterhoofd , nevens een'

aan deszelfs onderrand liggenden, ter zijde eenig-

zins zamengedrukten achterhoofdsknobbel
, gelijk

ook door meer voorwaarts liggende wandbeens-

knobbels. Bovendien wijken zij van de Slaven

af door hoogere wandbeenderen en van de Finnen

door bolle slapen.
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Verscliillende oudere en nieuwere Elhnographen,"

onder welke laatste Doctor Pkichard , rekenen Fin-

nen en Laplanders tot denzelfden volksstam , en

beschouwen beiden als de oorspronkelijke bewo-

ners van het Noorden. De gedaante des schedels

wederspreekt zulks, gelijk ook het verschil ia

volkskarakter. Zoo wel Finlanders als Slaven en

Skandinaviërs schijnen afkomstig van landen van

een milder klimaat , namelijk van de streken van

den Caucasus , terwijl de Laplanders , zoo ver

volksoverlevering en geschiedenis reikt, het Noor-

den bewoond hebben. Prof. Nilssow heeft aange-

merkt, dat Tacitcs hen Finni noemt, gelijk zij

door de Noorwegers oudtijds en nog heden aldus

genoemd worden. Procopius heet hen SyigiQitfivot ,

Scridfinnen (Kryser , 1. 1. p 369) , door de Rus-

sen worden zij Lopari, gelijk door de Zweden

Lappen genoemd. Zoo ver men dat volk volgen

kan, heeft het altijd op eenen lagen trap van be-

schaving gestaan , nooit akkerbouw gedreven , al-

tijd onkrijgzuchtig en wijkende voor andere vol-

ken , die het onderdrukten en zijne landen inna-

men. De Laplanders hebben , zoo men meent

,

in de oudste tijden een groot gedeelte van Rusland

bewoond. Prof. Nilssom heeft in zijn klassiek

werk over Skandinavis/ie Norcfens ür-invanare

met zoo veelvuldige bewijzen aangetoond dat de

Laplanders ook het zuidelijke Zweden bewoonden,

dat hiertegen bezwaarlijk eenige gegronde beden-

king te maken is. Hij heeft ook bewezen, dat de

Laplanders niet altijd noch overal, waar zij woon-



173

den , rendieren hadden , maar visschers en jagerj

waren ; dat zij voormaals grooler magt bezaten

,

opperhoofden hadden , volksvergaderingen hielden

enz. Prof. Rask. neemt aan dat lij geheel Dene-

marken bewoonden (Nilsson I. c, , 3 H. p. 12).

Buiten twijfel heeft dit over zoo uitgestrekte lan»

den verbreide volk uit onderscheidene stammen be-

staan , met verschillende levenswijs en ten deele

verschillende gewoonten. Daaruit kan men reeds

besluiten, dat er eenig verschil in den vorm des

schedels ontstaan moet zijn. De schedels der oude

inwoners , welke de Hongleeraren Niissos en

EscHHicHT beschreven hebben en die de eerstge-

noemde verklaard heeft van eenen Laplandschen

oorsprong te zijn , zijn klein met korte achter-

hoofden , lage bovenkaak en zwakke spierindruk-

sels , maar de processus mastoidei zijn grooter

dan bij de , door mij beschrevene Laplandsche sche-

dels ,
gelijk ook het achterhoofd niet zoo achter-

waarts helt. Deze verschillen kunnen echter be-

rusten
,

gelijk boven is aangeduid , op den lang-

durigen invloed van verschillende leefwijs en kli«

maat enz. ,
gelijk wij zagen dat het geval was

met de Finlanders en Esthlanders. Tot nu toe

zijn echter slechts weinige voorwerpen van de

schedels der oorspronkelijke inwoners van het

Noorden bekend ; het ware goed zoo de opmerk-

zaamheid van het algemeen gerigt werd op de

wetenschappelijke waarde dezer overblijfsels en het

belang om die aan het licht te brengen. Waar»

schijnlijk zijn vele van de heuvels, die zich nu
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nog op de velden vertoonen , en onder de voort-

gaande aanbouwinsten lanf;zamerhand worden af-

gegraven, oude begraafplaatsen, 'welker overblijfsels

grooter vraarde hebben dan vele van de kostbaar-

heden , die in afgelegene landen verzameld en met

groote onkosten tot de Musea worden overgebragl.

Daar de Laplanders door BLCMEifBucH, zoo wel

als door de meeste Ethnographen voor na verwant

met de Mongolen gehouden worden , welke ik

onder de Genies branhijnephalae prognathae ge-

plaatst heb , zoo is het niet ongepast hier ook met

eenige woorden over de laatste te spreken.

Voor eenige jaren ontving het onlleedkundig

Museum door toedoen van Prof. Wadlberg, van

den Professor in de Botanie te Charkow , Cheb-

MAEFF eenen Kalmukkenschedel , bij hetwelk eene

aanteekening gevoegd was van dezen inhoud : « cra-

« nium sexus masculini gentis Calmuccorum , de-

A sumtum anno 1833 a Irunco hujus gentis sceleli

d inter mortuos, derelictos baud humatosque , uli

« mos gentis est , in desertis Caucasicis ad flumcn

« Kyma districti Quinque-montani ; cujus rei cer-

« tus est Doctor de Hoefft
, quondam Inspector

« rerura medicinalium Gubernü Caucasiensis."

IV. Schedel van eenen Kalmuk,

De hersenschaal is van sterker beenmaaksel dan

bij de Laplanders , maar de hoofdvorm daaraan ge-
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lijkeud, de lengte 0,168, de hoogte 0,127. Het

achterhoofd is kort , breed , benedenwaarts het

meest uitstekende. Het c.onceptaculum cerebelli

is overeind staande. De proluheranda en crista

occipitalis ontbreken. De lineae semicirculares

majores komen onder eenen zeer sfompen hoek

te zamen ; het geheele achterhoofd is zeer scheef

met de regterzijde vooruitstekende. De spits van den

lamdba-naad ligt hoog , de wandbeenderen zijn

op het midden verheven, de wandbeensknobbels

liggen op de grenzen van het achterhoofd. De

processus mastoidei zijn smal en dun , de afstand

tusschen dezelve is 0,130 ; de ooropeuingen zijn

groot en rond , de schubvormi.Te deelen der slaap»

beenderen zijn klein. Het opklimmende gedeelte

van den wiggebeensvleiijjel , 't welk ia de slaap-

groeveligt, is groot, het horizontale gedeelte van

deuzelven is klein. Het voorhoofdsbeen helt sterk

naar achteren , is zwak gewelfd, en mist de voor-

hoofdskuobbels , terwijl daarentegen de oogrand-

kuobbels aanzienlijk zijn , en de ^labella sterk

vooruit steekt ; de breedte van het voorhoofd is

0,097. De oogkassen zijn in vorm en grootte

overeenkomstig met die der Lapianders, even als

de Jissurae orhitales en sphaeno-palatinae ; de

pterygoidale vleugels hellen ook eenigzins naar vo-

ren ; de kaakgroeven zijn diep , onder de orbiCae

ingezonken. De processus alveolaris der opper-

kaak is groot, eenij-jzins vooruitstekende, de om-

trek is half cirkelvormig. De afstand tusschen

beide zijden , op de hoogte der derde maaltandeu

m
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is breed, namelijk 0,070, terwijl daarentegen de

lengte van het verhemelte niet zoo groot is als bij

de europesche bewoners van het noorden. De af-

stand van den neuswortel tot den tandkasrand is

0,067 ; van de spina nasalis tot denzelfden rand

0,020. De jukknobbels der bovenkaak zijn nog

grooter dan bij de Laplanders, zouder insnijding,

maar met den ondersten, Svormigen rand bijkans

horizontaai. De uitwendige zijden van hetjukbeen

vormen elk een van het buitenste oogkas - uitstesk-

sel nederdalend , naar builen en achteren hellend

vlak. De breedte tusschen de jukbogen is gelijk

met de grootste breedte der hersenpan , namelijk

0,143 en bijzonder breed in vergelijking met het

voorhoofd.

De opklimmende takken van de onderkaak zijn,

even als derzelver horizontaal gedeelte , laag ; de

eerste zijn 0,058 hoog ; het laatste heeft van voren

eene hoogte van 29 millimeters. De achterste hoe-

ken zijn zeer stomp; de kin is dwars, vooruit-

stekend ; de tandkassen zijn in beide kaken diep.

Het schijnt hieruit te volgen dat het voornaamste

verschil tusschen het hoofd der Kalmukken en Lap-

ianders hierin bestaat , dat de bovenkaak bij de

Kalmukken groot en breed is, met een groot juk-

uitwas, diepe kaakgroeve en naar buiten staand

jukbeen ,
gelijk ook dat de beenige bouw sterk is.

Verschillende Ethnographen en Physiologen heb-

ben eene stamverwantschap tusschen Laplanders en
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Groenlanders aangenomen ; ik neem daarom te

eerder deze gelegenheid waar om over de laalsten

iets te zeggen , daar het Museum twee wel be-

waarde crania van dat volk bezit; het eene van

eenen man van Upernvik in West-Groenland , het

andere , waarschijnlijk van eene vrouw , van Nen-
nese in Oost-Groenland , beiden medegebragt door

Doctor Vahl.

V. Schedels van Groenlanders.

Deze schedels hebben eenen sterken beenigen

bouw , sterk geteekende spierindruksels en eenen

eironden omvang, waarvan de lengte 0,190, de

grootste breedte 0,140 bedraagt, alzoo bijkans

overeenstemmend met de Zweedsche ; maar de

voorste voorhoofdsbreedte , die bij de Zweden 0,107

is , bedraagt hier slechts 0,097. Beide schedels

zijn , als ik dit woord gebruiken mag , knobbelig

(knöliga) , vooral de West-Groenlandsche , en de

bovenkaak , het jukbeen en de jukboog steken

aanmerkelijk buiten den omtrek des schedels uit.

Het groote achterhoofdsgat is eirond en groot

,

0,042 lang , 0,0;i2 breed. Bij het eene voorwerp

is de atlas door anchylose met het achterhoofds-

been verbonden. Het conceptaculum cerehelli is

groot, gewelfd eii aanmerkelijk opgerigt; Aclineae

semicirculares majores ontmoeten elkander onder

eenen stompen hoek ; de achterhoofdsknobbel is

rond , Tan ter zijde zamengedrukt. De spits van den

m *
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lambda-naaJ ligt laag en is 7,eer stomp, de Wand-

beenderen hellen naar achteren naar den achter-

hoofdsknobbel , de wandbeenknobbels zijn gering.

Le afstand tusschea de beide openingen der ge-

hoorgangen is bijkans even groot als die tusschea

den voorraad van het groole achterhoofdsgat en

de grootste convexileit van den achterhoofds»

knobbel.

Bij het West-Groenlaiulsche craniiim is langs de

sutura sa^illalis eene verhooging , die echter

midden op het hoofd eenigzins inzinkt ; bij het

andere cranium is deze verhooging zwakker ea

aan het voorste einde van den naad gelegen. Het

voorhoofdsbeen is laag, met eene zwakke verhe-

venheid in het midden; zonder voorhnofdsknobbels.

De boogvormige lijnen der slapen klimmen hoog

op naar de wandbeenderen en van achteren tot

digt bij den lambda-naad. De ooropeningen, wier

plaatsing juist voor het midden der lengte des

schedels valt , zijn klein. De proci^ssas mastoidei

zijn vrij groot , de breedte tusschen dezelven is

0,12.5. De grootste breedte van den schedel, die

0,135 bedraagt, valt digt boven en voor de pro-

cessus mastoidei. De slaapgroeven zijn zeer diep
;

de slaapvleugels van het wiggebeen zijn klein en

als ingeknepen voor de plaats , waar de middelste

hersenlobben de slaapvlakten doen opstijgen. De

scliubbige deelen van het slaapbeen zijn groot en

plat , maar bij de vereeniging met de wiggebeen-

vleugels naar buiten uitstekende.

Van voren gezien vertoont zich het voorhoofds.
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been smal , de buitenste oogiiilwassen steken ter

zijde sterk uil, de oogkaskuobbels zijn klein, de

glabellit is verheven ; de neusbeenderen zijn bui.

tengemeen smal , hoezeer de breedte tusschen de

orbilae dezelfde is als bij de bewoners van het

noorden van Europa. De oogl<assen zijn groot

,

scheef geplaatst , met toegeronde hoeken en met

den buileusten benedenhoek naar onderen gedrukt;

de Jïssurue orbitales zijn groot. De hoogte der

voorste opening van de oogkassen is 0,033 , de

breedte 0,011.

De bovenkaak is hoog , van den neusworlel tot

den tandkasrand O.ObO ; de jukknobbels zijii groot

,

horizontaal naar buiten uitstekende , van onderen

boogvormig uitgesneden , laag op het tandkasge-

deelte der kaak naar beneden dalende. Dit tand-

kasgedeelle is zeer breed. De afstand van de spina

nasalis tot den alveolaren rand is 0,025. Het

tandkasgedeelte vormt eeue breede ronding, gelijk

als die, welke BtuMesBACH bij eenen Chinees be-

schreven heeft (DecaSf V. p. 11). Het verhemelte

is laag ; de processus pterygoidei zijn naar yoren

gerigt en klein. Hetgeen behalve de ronde uitstekende

bovenkaak het meest in 't oog valt is de plaatsing

van het jukbeen. De buitenste vlakten daarvan

loopen namelijk zoozeer vau boven naar beneden

buitenwaarts uit , dat zij aan deze koppen , van voren

gezien , een pyramidaal voorkomen geven , 't welk

Da. Prichaed aanleiding gaf om zijne derde sche-

del-klasse de /yyramïV/a/e te noemen. Dejukbogen

zelve zijn sterk , hebben ia het midden de meeste
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holheid en hunne grootste afstand is 0,145 en dus

grooler dan de grootste breedte des schedels.

De opklimmende lakken der onderkaak zijn laag;

de kin is rond , de breedte tusschen de beide on-

derkaakshoeken bedraagt 0,115; de opklimmende

tak is 0,058 hoog ; de afstand van den rand der

kin tot den processus alveolaris bedraagt 0,031

,

Deze bijzonderheden, welke met de beschrij-

vingen door Blümenbach en anderen van de sche-

dels der Groenlanders en Eskimo's gegeven , over-

eenstemmen , bevyijzen dat die volken eenen , aan

Europa vreemden vorm bezitten , en eene afdeeliug

in de lange reeks der Amerikaansche volksstammen

uitmaken. In bet Museum vindt men twee roumiën

en eenen schedel uit de omstreken van Tilicaca ,

geschonken door Z. M. den Koning. De schedels

dier mumiën zijn kleiner dan die der Groenlanders,

maar ook van ovalen vorm , en komen voor het

overige met dezelve in verschillende opzigten over-

een. De ligcbaamsgrootte is bij hen , die waar-

scbijnlijks Peru's oorspronkelijke bewoners waren,

gering. De eene schedel heeft dezelfde lange, in

't midden nedergedrukte verhevenheid langs den

pijlnaad , als die van den West-Groeulauder.





Deze Tabel te plaatsen legen over bladz. 180 der Boekbeschouwing.

OVERZIGT DER AFRIETINGEN.

Lcngle van den sclicdel.

Breedte Tan liet vooihoofd tussclien de Toorsle slaap-
Jieensgroeven.

L_

Grootste breedte van den schedel.

Grootste omvaog van den schedel.

Hoogte des schedels van den voorraud van liet gioole
achlerhooidsgat rei^'t naar buveii up de wandbecn-
deieii.

De breedte tusscben de mamwijze uitsteeksels.

Lengte van bet achterhoofdsgai.

Bi'eedte van bel achteiboofdsgal.

De breedie van bet aangezigl tnsscben bet meest uit-

itekeude gedeelte der jukbogen.

De boogie der bovenkaak van den ueusworlol tot den
laiidUasraud.

De boogte der apertura orhUanim.

Deizelver breedte.

^IHoogle van <len opklimmendcn tak der onderkaak tus-

gcheu den gcwrichlaknobljcl en den boek.

Hoek van het voorste gedeelte der onderkaak , van
*leu laud der kia lol bet yP/octfj^zw aivtolaris.

ZwnD£v.
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Anatomische 1/ntersuckungen über die Eden-

taten von Wilhbm voir Rapp, Ritter des

Ordens der Wurlembergisckeyi Krone , Pro-

fessor der Medicin %u Tübingen, Mil neun

Steindrucktafeln. Tübingen, Fa. Foes. 1843.

4to.

Dit werk behelst fragmenten uil de Ontleedkun-

de der tandelooze zoogdieren , grootendeels naar

eigene onderzoekingen,maar ten deele ook uit zamen-

stelling van het vroeger door verschillende Schrijvers

reeds bekend gemaakte aangevuld. Het zoologische

gedeelte bevat geene nieuwe daadzaken , maar

geeft een kort overzigt der geslachten en soorten.

Over het geslacht Manis zoude ik hier uit het onder-

zoek der voorwerpen van het Rijks Museum het een

en ander kunnen bijvoegen, maar ik wil zulks lie-

ver besparen tot nadere gelegenheid , te meer daar

ik weel dat mijn geleerde vriend Prof. Sdkdevall

eerlang over dit geslacht uitvoeriger handelen zal.

Bij het anatooiisch gedeelte volgt de Schrijver deze

orde ; geraamte , spieren , hersenen , zintuigen ,

algemtene bekleedsels, strottenhoofd, spijsverte-

ringswerktuigen , ademhalingswerktuigen , organen

der urien-afscheiding, werktuigen der voortplanting.

Hierop volgt de verklaring der afbeeldingen. Af-

gebeeld zijn op de twee eerste gekleurde platen

Oryr.teropus capensis (eene verbeterde copie van

de retds in de vroeger vermelde Dissertatie van

J&GBK gegevene afteekening) , Myrmecophage ia-
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mandua en Marvis javanica. De derde plaat be-

vat afleekeningen van de schedels van Brachjpus

cuculliger Wagi ; Bradypus didactylus en Da-
sypus sexcinctus. De vierde plaat stelt den sche-

del van Or,/ycteropus capensis van verschillende

zijden voor, benevens de tanden van dit dier. In

de zesde plaat korat nog eene afteekening voor

van eene dwarsdoorsnede van eenen tand van 0-

ryr/eropus 250 maal vergroot ; men ziet hier

zeshoekige prismen , in wier as een kanaal loopt.

Ee vijfde plaat bevat afleekeningen van den sche-

del van Myrmec. tamandua en Myrm. didactyla.

Op de zesde plaat zijn, behalve de reeds vermelde

inikroskopische figuur , afbeeldingen van den schedel

van Mayiis javanica en van de tong van Myr-
mecopliaga tamandiia. De zevende plaat geeft

afleekeningen van de speekselklieren bij Dasypus

peba. De f;/andii/a submaxillaris , die hier zeer

groot is en tot het borstbeen zich uitstrekt, heeft

vijf of zes ductus excrelorii , die in eene blaas

uitloopen , welke tot bewaring van het speeksel

dient en dikke wanden met een duidelijken spier-?

rok bezit ; uit deze blaas ontspringt aan derzelver

voorste einde de uitvoerende , naar den mond loo-

pende buis. Reeds in 1824 had de Schrijver deze

blaas in Winker's Dissertatie (Diss. sisfens ob-

servat. analomicas de Tatu novetncinclo) beschre-

ven ; later werd zij door Owek , ook bij Dasyp.

sexcinctus waargenomen. De achtste plaat geeft

afbeeldingen der maag van Dasypus peba en van

de hersenen van dit dier, en van Bradypus cu-
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culliger. De negende plaat eindelijk geeft eene

afleekening van het re(e mirabile der arteria

c7-uralis bij Bradij-pus cuculli^er en ter vergelij-

king eene van de wondernellen van Stenops gra-

cilis.

Bij liet skelet spreekt de Schrijver uitvoerig over

de opgaaf van Th. Bell, dat bij Bracl. trida-

clylus (cuculliger) de twee onderste der negea

halswervels sporen van ribben zouden bezitten.

Zijne opgave dat deze rudimenten wel aan den

negenden, maar niet aan den achtsten wervel en

dan ook niet altijd aanwezig zijn (bij twee volwas-

sene dieren, die hij zelve, ontleedde, vond hij ze

niet , en alleen bij een onvolwassen voorwerp) slemt

ook met hetgeen de specimina van het Museum te

Leiden en de onderzoekingen van W. Vkolik aan»

toonden, overeen, blijkens schriftelijke mededeeling

dienaangaande in lb34. Wij vonden namelijk alleen

aan den negenden en nooit aan den achtsten halswer-

vel deze rudimenten van ribben. Bij een voorwerp

van Brad. cuculliger vond Rapp als uitzondering

tien halswervels. Over het getal der overige wervels

bij verschillende soorten heeft de Schrijver eenige

verbeterde opgaven , welke wij hier natuurlijk niet

afzonderlijk vermelden kunnen. Evenmin kunnen

wij bij de overige bijzonderheden van het skelet

stil staan. Van de spieren zijn hier die der lede-

maten bij Mtjrmecophaga tamandua beschreven.

De hersenen van Dasypus zijn zeer klein , de

groote hersenen zonder gyri , de kleine hersenen

bezitten eenen zeer grooten vermis.
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Onder de xintuigeii is het reukwerktuig bij de

Mdentata het meest ontwikkeld ; de onderste con-

^chae ( ossa turbinata ) splijten zich in twee op-

gerolde bladen , even ais bij de ruminanlia. De

tong van Myrmecop/iaga heeft , behalve twee />a-

pillae vallatae aan den grond
, geene andere te-

peltjes, maar boornanhtige, spitse stekels. Ook

bij Manis en Dcsypus komen twee papillae val-

latae voor , drie bij Oryc.ierop^ts ; bij Dasypus

en Orycieropus vindt men ook nog kleine , ver-

strooid staande papillae fangiformes en kleine

papillae Jiliformes. De spieren der tong bij de

insekten-elende edentata komen zeep met die bij

Echidna, welke Doverkot beschreven heeft , over-

een. Voor de theorie van den smaak zou bet

belangrijk zijn zoo werkelijk bij de Edentata de

tongtak van den nervus glosso-pliaryitgeus ont-

brak , dien de naauwkeurige Schrijver zegt , iiiet

gevonden te hebben.

iJesehildklier {glandula thyreoïdea) bestaat uit

twee geheel van elkander gescheiden gedeelten en

oiilbreekt ook bij Oryr.teiopas niet
,

gelijk de

Schrijver vroeger gemeend, en in Jaeubk's aange-

haalde Dissertatie beweerd had.

Bij de tanden geeft de Schrijver eenige belang-

rijke mikroskopischa waarnemingen op.

De speekselklieren , vooral i& glnndulae. suhma'

xillares , zijn zeer ontwikkeld , iiilgeioaderd bij de

Luijaards. De blaas der laatstgenoemde klieren bij

Dasypus, hebben wij reeds boven vermeld,

Over de maag , het darmkanaal , en de lever
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wordt uitvoerig gesproken. De verhouding der

lengte van het darmkanaal tot die des ligchaams

,

is bij Orijcleropus =: 16 : 1 , hetgeen zeer merk»

waardig is, daar het dier niet van plantenvoedsel

leeft ; bij Bradijpus vond de Schrijver deze ver-

houding als 6i : 1 , 't geen van de opgave bij Gü-

viER (3J : 1) aanmerkelijk verschilt. Bij Orycle-

ropus zijn twee galblazen , 't geen echter volgens

den Schrijver , mogelijk een individuele afwij-

king is.

Bij de organen van den bloedsomloop slaat de

Schrijver vooral stil bij de verschillende verdeeling

der aorta adscendens en de wondernelten der lede-

maten bij Bradypus en Myrviecophaga. Hij voert

als bewijs tegen de meening, dat die verdeeling,

bij de levenswijs^ op boomen en het lang hangen

aan takken , den bloedsomloop voor de , door

drukking ontstane belemmering beveiligt , Myrm.

tamandaa aan , als niet op boomen levende.

Er schijnen bij alle edentala zaadblaasjes aan-

wezig te zijn ; een ossiculum penis ontbreekt.

De uterus is bij Orycteropus dubbeld in zijne

geheele lengte; bij de overigen is hij eenvoudig,

bij Dasypus met een enkel oslium , bij Brady-

pus eenvoudig en zonder hoornen , maar met twee

ostia in de scheede eindigende, gelijk reeds var

Baer had opgemerkt. Dezelfde structuur vond

de Schrijver ook bij al de drie soorten van Myr-

mecophaga. Het getal der tepels is klein, 't geen

bij het groot aantal jongen , die de kleinere soor-

ten van Dasypus te gelijkor lijd ter wereld bren-

gen , merkwaardig is.
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Uit de opgegevene bijzonderheden blijkt , dat

deze Oiitleedkundige onderioekingen dea Schrij-

ver op nieuw aanspraak geven op den dank der

beoefenaars van de vergelijkende Ontleedkunde
,

welke hij reeds door zoo vele aangename en

leerrijke bijdragen aan zich verpiigt heeft. Elk,

die den voortgang der anatoine comparala yo\gl

,

zal daarom ook zeker gaarne zijne boekverzame-

ling met dit belangrijk werk vermeerderen.

J. V. D. H.

Ueber den Bau des Pentacrinus Caput Medusae

von Jon, MüLtER. Mit 6 Kupferlafeln,

Beriln, gedrucht in der Druckerei der A'ö-

nigl. Akademie der Wissenschaften, {843*

folio.

Deze Verhandeling met zeer schoone platen

versierd, is, hoezeer later uitgegeven, reeds vroe-

ger opgesteld dan het door den verdienstelijken

Schrijver in verbinding met TKOscnBL uitgegevene

System der Asteriden (Braunschweig 1842). Zij

bevat , behalve onderzoekingen van een in wijn-

geest bewaard exemplaar van Pentacrinus Caput

Medusae, waaraan echter de buikholte geopend

en de ingewanden verstoord waren, ook belang-

rijke mededeelingen over het maaksel der Coma'

tulae en over de Crinoïden in het algemeen. Bij

Comalulae beeldt de Schrijver de aan de pinrm-
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lae bevestigde ovaria en tcsles af. Zij zijn van

gescheiden geslacht, gelijic ook door Vale:vtin ,

Rathke en Peters van de andere Echinoderma-

ta aangetoond was. Het darmkanaal der Coma-

iulae heeft een spiervormig klapvlies , 't welk hier

voor 't eerst beschreven en afgebeeld wordt.

De stengel van Penlacrinus heeft gcene spieren,

doch is slechts passief beweegbaar of buigbaar

door vezelstrengen en een tusschen de geledingen

liggend elastiek weefsel , 't welk hier uitvoerig

beschreven w^ordt. De armen en pinnulae zijn

beweegbaar door spieren , wier vezels geene dwars-

strepen vertoonpn. Deze spieren liggen aan de

mondzijde en kunnen de deelen alleen buigen ; de

uilslrekking of buiging naar buiten schijnt slechts

van de veerkracht der deelen af te hangen.

De aangroei der geledingen van den stengel ge-

schiedt in het bovenste , digtst bij den kelk lig-

gende deel, 't geen in analogie is met 't geen men

van den groei der geledingen bij wormen en en-

tozoa heeft waargenomen.

Penlacritius Capitt ileclusae is de eenige be-

kende soort van dit geslacht in de thans levende

organische schepping. Penlacrinus europaeus van

Thomi'Sou is slechts een jeugdige toestand eener

Comatula ,
gelijk de ontdekker van dezen vorm

later heeft opgemerkt. Van deze eenige thans le-

vende soort , welke in de West-Indische zee te

huis behoort , zijn de specimina in de verzame-

lingen zeldzaam. Men kan ze tellen. Voor zoo

ver ze bekend zijn, is dal , hetwelk M. beschrijft.
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Ihans het zevende. Deze zeldzaamheid alleen zoude

de mededeelingea , wefke de voor ons liggende

Verhandeling bevat , gewigtig maken , wanneer

zij niet reeds op hooge belangstelling aanspraak

hadden door den beroemden naam des algemeea

geachten Schrijvers.

J. V. D. H.

Ees/irivelse af nogle 7iye Slangearler , ved

J. Th. Reisbahdt, Kjobenhavn 1843. 4to.

(47 bladz. en drie Steendrukplaten , met 42

afbeeldingen),

Br. J. Th. Reihhardt, zoon van den Hoog-

leeraar Reirhardt te Kopenhagen, heeft in deze

Verhandeling uitvoerige beschrijvingen van dertien,

voor de wetenschap grooteadeels nieuwe soorten

Tan Slangen bekend gemaakt, en op de drie,

zijne verhandeling vergezellende platen de koppen

of andere deelen dezer Slangen afgebeeld. De

meesten dezer soorten zijn van de kust van Guinea

afkomstig , en de bekendmaking derzelve mag te

meer als een groote aanwinst voor de wetenschap

beschouwd worden , daar de voorwerpen van

oatuurlijke historie uit vermelde streek afkomstig,

in bijkans de meeste verzamelingen ontbreken of

hoogst zeldzaam en derhalve nog zeer onvolledig

bekend zijn. Wij maken derhalve alle degenen ,

die in de moeijelijke studie der Slangen belaag

«tellen , op den arbeid van den Heer REinnAsoT

,
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van welken wij in de volfi;e:if?e regelen een korl

uittreksel willen geven , opmerkzaam,

1. Ca.lamaria unicolor , REt^fH. bl, 4 — 6,

Tab. I. fig. 1—3. — Eene kleine, mij onbekende

soort van de kust van Guiuea
, gekenschetst door

de grootte der drie middelste lipschilden, en liet

gebrek der teugel- en voorste oogschilden. Een-

kleurig glanzend bruin. Gelicele lengte omstreeks

14 duim Par. maat. Schilden 179 -(- 38.

2. Calamaria melea^ris , Reikh, bl. 6—9 ,

Tab. I. fig. 4—6, — Zeer merkwaardig door ha-

ren platgedrukten snuit , door de breedte der voor-

hoofdsehilden , van welke het achterste bijkans

dubbel zoo breed als lang is , en door de gedaante

der lippenschilden, die hooger dan lang zijn. Een

langwerpig tcugelschild en achter hetzelve een klein

voorste oogschild. Geheele lengte omstreeks 8 duim.

Boven blaauwachtig zwart ; schubben aan de punt

met eene ligte vlak ; van onderen witachlig. Schil-

den 142—170 4- 22—34. — Van de kust van

Guinea. Mij geheel onbekend.

3. Lyrodon Uneatus , Rhtkh. bl. 9— 12. Tab. I.

fig. 7—9. — Van Manilla afkomstig. Grijsachög

bruin, met eene donkere, naar achteren verdwij-

nende ruglijn; van onderen geelachtig; sommige

schilden op de hoeken met donkere vlakken.

154 -1- 42. Staartschilden ongedeeld. Geheele

lengte omstreeks 1 voet. Mij onbekend.

4. Psammophis ohsourus , Rei>b. bl 12—14,

Tab. I. fig. 10— 12. — Eene door haren eenigzins

afwaarts gekromdcn snuil, zeer merkwaardige soort.



190

AcJiterhoofiIschilden zeer klein. Achterste fand def

bovenkaak groot en gegroefd. 169—178 + 95—96.

Bruin in het grijsachlige , van onderen lichter.

Geheele lengte omstreeks !§ halve voet.

5. Devdrophis Chenonü , Rbinh. bl. 14—17,

Tab. I. fig. 13, 14. — Van de kust van Guinea.

Bijkans in alle opzigten met Dendrophis smarag-

dina, BoiE, uit diezelfde streken overeenstem-

mende, maar standvastig van dezelve door hare

gladde schubben , die bij D. smaragdina met eene

sterke kiel voorzien zijn, afwijkende. Het Rijks

Museum heeft verscheidene voorwerpen dezer soort

aan onzen ijverigen reiziger, den Heer A, Pel, te

danken.

6. Dipsas variegafa-f Reish. bl. 17—19, Tab. I.

fig. 15— 17. — Van de kust van Guiuea. Mij on-

bekend. Met 19 reeksen gladde schubben. Schil-

den 218 -f- 67- Geheele lengte omstreeks 20 duim.

Grijsachtig, met donker bruine, somtijds in één

loopende oogvlakken. in wier midden zich we-

derom een grijze vlak bevindt. Buik witachtig,

met donkerbruine, kleine vlakjes.

7. Dipfas hippocrepis , Reihh. bladz. 19 , 20.

Tab. I. fig 18—20. — Insgelijks van de kust van

Guinea en mij onbekend. Boven roodachtig bruin
;

op het achterhoofd eene groote wille, hoefijzer-

vormige vlak ; van onderen geelachtig. Kop zoo

als gewoonlijk breed. 176 + 43. Geheele lengte

9 duim. Schubben glad.

8. Boa inornata , Rei^h. bl. 21 — 25. Tab. I.

fig. 21—23. — Vaa Porto-Rico. Mij oubekeud.
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Lippenschilden zonder groeven , Int aan de teugel

schilden reikende. Kop boven mei tamelijk groole,

maar onregelmatige schilden bekleed. Bieekbruin
,

naar achteren met enkele donkere vlakken, Ge-

heele lengte omstreek» 6 voet. 264 tot 271 + 67

tot 69.

9. Xenodermus Javanicus Rbikr. bladz. 25

tot 31. Tab. II, fig. 1 lot 8. — Van dit dier

heeft de Hoogleeraar REI^ hardt reeds in 1836 in

het overzigt der Verhandelingen van het Deensche

gezelschap der Wetenschappen , en vervolgens

WiEGMABS inzijn Archiv , III. p. 186 een voorloo-

pig berigt gegeven. Wij moeten bekennen , dat

dit eene der merkwaardigste slangen is, die tot

nog toe ontdekt zijn , en dat zij in eenen nog

hoogeren graad de belangstelling moet opwek-

ken , dan de , onder de namen van Herjjeton

,

Langaha eu Acrochordus bekeude, vreemdsoortige

slangen.

Er zijn tot nog toe van dit dier slechts twee

voorwerpen bekend , het eene bevindt zich in het

Museum te Kopenhagen , het andere in dat van

Berlijn, en beiden zijn, naar men zegt, van Java

afkomstig. Is deze opgaaf juist , zoo mogen wij

ons met regt verwonderen , dat dit dier nooit door

eenen der vele Nederlandsche Natuurkundigen

,

welke dit eiland in alle rigtingen onderzocht heb-

ben, is waargenomen. Dit merkwaardige dier

schijnt zich het natuurlijkst aan de Acrockordi aan

t« sluiten , en behoort derhalve in het natuurlijk

J
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stelsel , in de familie der Boae geplaatst te wor-

den.

Niettegenstaande hetzelve door deszelfs physio-

nomie het meest met Acrochordus overeenstemt

,

wijkt het echter in andere opzigten veelvuldig van •

dezelve af, aangezien de kop sterk van den hals

afgescheiden , de romp veel zwakker enjde staart

zeer lang en dun is.

Ten opzigte der huidbekleeding eindelijk , ver-

wijdert zich deze soort van alle overige bekende

slangen. Deze is als volgt. Behalve de lippen , den

neus en een paar voorhoofdsscbilden is de kop

geheel en al met kleine korrelachtige schubjes be-

kleed. Deze schubjes zetten zich ook over de overige

deelen van het ligchaam voort , waar zij echter

grooter worden, op de zijden van den rug glad

en plaveiachtig , aan de zijden van het ligchaam

echter langwerpig, en met eenen ultspringenden

kam voorzien zijn. De ruglijn is inet tamelijk sterk

ontwikkelde, langwerpige, gekielde schildjes voor-

zien , welke met de bovenste doornuitsteeksels der

rug- en staartwervelen schijnen te zamen te han-

gen ; deze schildjes zijn zoo verdeeld , dat er af-

wisselend een en twee te staan komen. Op de zij-

den des rngs op eenen tamelijken afstand der rug-

lijn ziet men eene eenvoudige reeks van gelijk-

soortige schildjes. De buik en de staart van on-

deren zijn met schilden bekleed. De tanden zijn

tamelijk klein, en bieden, evenmin als de long,

iets bijzonders aan. De geheele lengte is 2 voel
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4 duim. 185 -f- 147. Over de levenswijze en

anatomie van dit merkwaardige dier is tot nog toe

niets bekend geworden.

10. Elaps irregularis , Reikd. bladz. 'Al—35.

Tab. I—1I[. (Op bladz. 47 wordt deze soort

Elaps unicolor genoemd). Van de kust van Gui-

nea , mij onbekend. Slechts vijf lippenschilden ,

van welke de beide middelste zeer groot zijn. De

kopschilden zijn kort
,

(in de rigling van voren

naar achteren). De gifttanden zijn zeer groot

,

in de onderkaak slechts twee, verre naar achteren

liggende tanden. Eeukleurig blaauwachtig bruin.

230 + 26. — De geheele lengte is omstreeks 13

duim.

Tropidonotus scaher , bladz. 32 en 33 (noot).

Tab. I. fig. 24 (schedel). De Heer REiNHAaDT,

in de gelegenheid geweest zijnde , schedels van

deze slang te onderzoeken , verbetert de door mij

en andere onderzoekers gegevene beschrijving van

hel tandenstelsel dezer soort, hetwelk hij geheel

afwijkende vondt , doordat de vier lange dunne

tanden in iedere kaak geheel aan het achtereinde

der kaken geplaatst zijn, In de maag van deze

soort overblijfselen van eijerschalen vindende, be-

vestigt hij de opgaven van Dr. van Horstok en

Smitb , volgens welke zich deze slang gewoonlijk

met vogeleijeren voedt.

11. Bungarus Jlaviceps , Reiku. bl. 35— 37,

Tab. III. fig- 4. — Ook dit dier, hetwelk volgens

den Keer REiyuAKDr van Java afkomstig is, werd
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nooit door onze reizigers noch op dit noch op

eenig ander door hen bezocht eiland waargeno-

men. Wij kunnen derhalve niet beslissen, of het»

zelve als eigene soort of eene bloote toevallige ver-

scheidenheid van Bangarus semifasciatus be-

schouwd moet worden , met welke het , behalve

de kleuren , schijnt overeen te stemmen. BoveA

blaauwachlig; de kop, staart en onderdeelen zijn

geelachtig; 219 -f- 49. De slaartschilden zijn ge'-

deeltelijk ongedeeld.

12. Naja nigricollis , ReinB. bladz. 37—40,

Tab. III. fig. 3—7. — Eene , door de aanwe-

zigheid van twee voorste oogschilden in plaats

van een, en de gedaante der lippenschilden , die

slechts zes in getal zijn
,
gekenschetste

, groote soort.

Van boven donker olijfbruin , van onderen bruin-

achtig geel met bruine , inéénvloeijende vlakken.

De hals en keel is zwart. 203 -f- 64. Ue geheels

lengte is omstreeks vijf voet. De Heer Pel heeft

deze soort aan de Goudkust niet aangetroffen

maar wel eene andere , even groote, en eveneens

nieuwe soort.

13. Vipera nasicornis , Daddik. bladz. 41—4.5.

Tab. III. fig. 8 en 9. — Deze prachtige
,
groole

$lang was mij geheel onbekend , toen ik in 1837

mijn Essai sur la Physionomie des Serpens

uitgaf. Ik moest mij derhalve bepalen , op de

Troeger door Sdaw en ÖAODiPf gegevene beschrij-

virjgen opmerkzaam te maken. Wij hebben jongst-

leden verscheidene voorwerpen van dit dier door
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den Heer Pel verkregen , en kunnen met den

Heer Reirhardt yerzekeren , dat dezelve eene

fraaije, geheel eigene, van alle andere adders af-

wijkende soort uitmaakt , welke voornamelijk door

de puntig verlengde snuit- en voorste voorhoofJs-

schilden gekenschetst is. De geheele lengte is 2

Toet. 125 -h 27.

Men ziet uit het voorgaande uittreksel der Ver-

handeling van den Heer Reinhahdt , dat dezelve

vele belangrijke bijzonderheden bevat , en dat alle

geleerden dezen jongen Natuuronderzoeker dank

zullen weten , dezelve in het licht te hebben ge-

geven.

Leiden , 25 Sept, H. Schlegbl.
J8i3.
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Abelinoschus Vrïeseanus. 1 34.
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Arachis bypogaea. . • l48.

Ardisia pimiïla. , • • i3o«

Aristolochia Surinamensis.

379.

Artocarpus incisa. . . I24>

Aruni esculentum. . . 384-

ArunHo (ïlirormis. • • it7<

Ascaris incisa. • • B. 88.

Asparagiis oülcinalis. . 384*

Aspidopteryx tomenlosa.

Averrhoa bilimbi. . . 377.

carainbolOk

AzoUa pinaata. . i . IfS,

Bromelia Ananas. . > 383.

karatas,

Bryonia leucocarpa. . i33,

Bryopbyllum calycinum. 377.

Bryum atropurpurcum. tii,

caraeuni.

crudum. . '. . iio.

punctatum. . .111.

Bulletin de la Societé d'hist.

nat. de Moscou(Vcrsl.daar-

v&n , door J. vak heb Hob-

veb) C. 8.

Bungarus flaviceps. B, 193.

Byrtonlraa crassifalia, . 86.

Balaena boops. . : B,
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Cerbera lactaria. . • i^li.

Odallara.

Thevelia. . . 38i.

Cereus peruvianus . • SjS.

triaugularis.

Chenopodeae 38o.

CLrysaDtbemum. . . . 38(.

Cichoreum endyvia. . 38i.

pimbex lucoruni (V^oiien-

UOTEH, Over de larve van).

97.

Cinaamomum zeylanicuin.

379.

C!ssu5 adnata. . . . i3i.

Citrus aurantiuin. . . 376.

decumana.

liinoDura.

limelta. . . .377.

medica. . . . 376*

nobilis. . . . 377.

spinosissima.

tripbasia triToliata.

vulgaris. . . . 376.

Cladobates. . . . B, loo.

Clerodendroa. . . ,128.

CUtoria brasiliana. . . g3.

Clusia alba 83.

Fockeana, . . 89.

nemorosa. . . 83.

Ciujios (de Vsiese , Over
Brieven aan.) . . . 343.

Coccoloba uvifera. . 38a.

Cocus nucifera. . . . 383.

Cocculus ovaUfolius. . i3a.

radiatus.

Cochlearia armoracia. , 37$.

oQ^cinalis.

CoOea arabiea. . . , 3ta.

Coix lacryma. . < .38^.

Coldenia procumbens. 118.

Colocasia indica. , . nS.
macrorrbiza.

Combretura Wallichii. 125.

Commelina pubinervis. lao.'

Connarus lucidus. . , 144.

Convolvubis batatas. . 128.

Cockia punctata. . . 137.

Coronula balaenarif. B. g3.

94«

Crotalaria Antbylloides. i47>

nitens. . . gi.

striata. . • i47-

trinervis, . 126.

Cucumis auguria. . . 374.

citrullus jace. 37«.

lagenaria. . . 375.

pepo.

sallrus üavus. 374-

Curcuma longa. . . . 38».

CoTiE» Ie Règne an, , aangek.

door J. VAN OEa Hoever.

B. 83.

Cycadeae Loddigesianaei 63.

Cycas cu'cinalis.

glauca 6g.

revoluta. . . . 38j.

Cyclocoty la lanceolata, B. 88.

Beloaes. . B, gg.

Cyperus rotundus. . B. 43.

Cyphodeirus 46,

Cyprinus dobula. . . 7.

Cyslicercus cercopitheci cj-

DomolgL . . . B. 87.

„ elongatus. ald.

„ pisiforrais. . ald.
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Cysticercus tenuieollis, B. 87.

Cystidianthus cainpanulatus.

is5.

Darm van Squalus glaucus

(biBEicsxaA ToissiiiiT, over

den) io3.

Dalura arborescens, . 382.

Daucus carota. . . . 874.

Degeeria B. 6.

Desoria glacialis. . B, 6.

,, <;ataD5, • • • ald*

Deadrophis chenomi. B, i8g,

Desiaodiuio coerulco-viola*

ceum g2.

incanum.

Diacarptum toraentosum.

l33<

Diadema balaenarls. B. 93.

Didymochiton littoialis. i38.

Dioscorea sativa* . . 384.

Diplazium Sundense. . ii5.

Diplobotfarium armatum. B.

88.

Dipsas hippocrepis. B. igo.

variegata,

Dipteracanthus australis.139.

Oipus mauritanicas, B. 98.

100.

sagitta. , . B, loo.

Distoma acutum. . B. 88.

truncatum.

Ooliohos pruriens. . • 378.

scabriusculus. 148.

Dracaena ferox. . . . 384,

Drepanocarpus lunatiis. 93.

OrimophUeus Zippelii. ia3.

Ebei'inéyera , . . 1S9.

Ecastophyllum Monetaria.gS»

Edentata ^J. VAii UEa Hok-

te» , VTslag v^n voM

E«pr's Anat ünt. übei),

B. 181.

Elaeis guineêasis. . . 38>

Ëlaps irreguliiris. . fi. 193.

Ëncephalartos Altensteiuii.

brachyphyllus.

caffer.

elongatus.

horridus. . < 71.

•—^ latlfrons.

lanuginosus. . . 701

^—• tridens,

Lebmanni. . . 171^

piinfjens. ... 69.

tridentatus.

Entomologische Bijdragen

door J, riH dek Hoeve».369;

Epeira Diadema. . « 370.

Erinaceus (J vin bbr Hoe»

TE5 , Versl.ng van Sbmie-

ViLL, Overzigt van het

geslaclil ; . .) . B. 65.

aegyplius. . B. gS.

algirus. . . B. 98.

auritus. .... gS.

europaeus. , . ald.'

heterodactylis. B. 96.

platyotis. . . B. 98.

Eriococcus gracilis. . . i43.

Erylbroxylon surinamense.

86.

Erylhrina corallodendroo.

378.

Esox Belone (J. Ti» pbb Hoi-

ytm, Over jongen van), i.
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Esox Belone (Hohk<chdch, Glycosma 187

Over jongen van). . agS. Gossypium Barbadense. 376

Euphorbia byssopitblia. 91* glabrum.

Eugenia pimenta, religiosum.

Evonymus japonicns. . i4S« hirsutum.

Eupborbia grandiflora. 377. peruviannm.

Grimrnia rivularis. . • 109

Fauna Homeri(GaosHiKS de) Guajacum officinale. .377.
3oi. Gymnostoraum conicum. log»

Faunae Homeri et Hesiodi inlermedium.

Doet, GbOshüis nomina luiiiutulum»

systemalica. . , . 3'40. ovatum,

ïicus cariea Sjg.

elastica 379> Haliglossa. . . . B, 86.

Flora LeiJensis (Dozï, ove echinata.

de). • '08. Ehreubergü.

Foenicubim vulgare. , 3-4. interrupla,

Fourcroya glganlea. . 383. limacl ia.

Fungia B. 85. Euppellii.

actiniformis. • B, 86. 8tellaris.

agariciformis* Hedera nodosa. . . • i3i*

conipressa. Hedraiostylus glaberrimus.

crassidentaculata, i4<-

cvclolites. Helianthus annuiis. . 38i>

dentigera* tiiberosus.

patellaris. Hellotropium peruvianum.

pectlnata. 33o.

Buppelii. Hebniutbologische Bijdragen

scutaria» van Ledckabt , Verslag

van J. VAN DE& Hoeven.

Galactia debilis. . . . 1^8.

Gardenia 38a,

florida.

Geep t.

Genelta afra. . . B. 98,

Georgina Dahlia. . . 38i.

Gerbcllus blruvii. B. 98. 99.

Gezlglswerktuig der Insek-

tfln(BaAiiTs, orerbet) 13,

B. 87.

Hemirampbus. • . . i.4«

balticus. B. 299.

Bebnii. B. 3oo.

europaeus.B. 297.

marginatus. . 11.

Herbarium Surinarnense (Mi-

QUEi. obss. in h. s.). 75.

Herpelbolitha, . . B, 8S<
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Herpestes numidicus. B. 98.

Herpolllha. . . . B. 85.

HelcroplerisCandolleana. 86,

Uibiscus Abelniosclius. 376.

Hibiscus bifurcalus. ;8. 376.

callosus, « • i3^>

elatus. . 76. 379.

esculentus. . 396.

miitabilis. , • 376,

Eosa sinensis. 876.

sabdarifl'a. 78. 376.

Uiraea fulgens. . . 8ï.

Uolcus sorghum. . . 384.

Holoslenima laeve. • laii.

IXoya coriacea. . , xsS.

Hyogethos sphaerocarpum.

129.

Uypnum alopecurum. . 113,

fluitans. . . ii3.

iilicinuni.

mnrale. • . > ia,

myuium.

paliistre. . . ii3.

ruscirolium.

Scbreberi. . .112.

triqueti'iun.

undulatum.

Impatiens balsairiina. , 377.

Cornuta, . • i4i-

Imperata Koenigii. • . log,

Indigofera anil. . . . 378.

Inga chiliantha. . . , 93.

fasciforiuis . . • i49-

ingoides. ... 93.

lodes ovalls i3e,

Isoia versicolor. . . . i35.

Ixora graadifloia. , , 36o.

Jambosa malaceensis, , SjÜi

viilgaris.

Janipba curcas. . . , 377.

LuelHingii. . . ald.

manibot.

mulliruia,

JasmiDuni sambac L.

oflicLiiate,

JuDgermannia bicuspidata.

114.

byssacea.

curtil'olia.

exita. . . 3 . ii3.

Lyellii,

multlfida.

tricLonianes. . ii4«

Lactuca sativa. ... 38

Lag^crstroemia indica. . 376.

Laurus nobilis. . .•• . 379.

Leiiina minor. , • . ii3,

Lcskia complanata. . .112,

paludosa,

polyantha.

polycarpa,

tricbomanoides.

LimuluS fJ.VAM DER UOEVEH,

Over zamengestelde oogen

bij). ...... 94.

„ rotundicauda, . 96.

Louicera caprifolium. . 38it

Loxonia deciirrens. . . iSot

LycodoD liueatus,. B. 189.

Lysimachia uligiaosa. i3o.

Lycopersicum ssculentum.

38a.

Macroscclldes Bozeti. B. 99.
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Bfalpigbia glabra. . • 3-j.

Mamnica aniericaua. . 375.

Manglfera iailica. . . SjJ

Maraota arundinacea.

Marsdenia vUlosa. . . ia6.

Alauritia (lexuosa. . • 383.

Mazocraës Alosae. B. 8g.

Melia sempervirens. . 3;6.

Helicoccus amoenus. . iSg.

Meliosma ollida.

Melissa anodora. . . 137.

Menlha crispa> • • . 38i.

Microscopica bamani corp.

anatome J. PiCEi (J. tik

OEB. UoEVTEK , Verslag van).

B. 98.

Microscopische Toorwerpen

(P. Habtihg , middel om
die te bewaren). , . a8g.

Mimosa hutuUis. . . . g3>

microcephala.

nilotica. . . . 377.

Mirausops Elengi. . . i3i.

MoUugo Schrankii. . . ;6.

Momordica luffa. . • 375.

Monocera 127.

Monostoraa mutabile. B. 88.

Morus alba. ...» 879,

Horinda citrifolia L, . 38o.

Musa barbara. . . 93. B.

bumilij 383>

{>aradisiaca.

sapientuiD.

superba.

Myristica moschata.

.

Myrtus commuDis.

Goelheaoa. .

373.

374.

9'-

Uyzosloraa clrrhiferum. B.88.

Myzostoma costatum. B> e8>

glabmm. . ald,

Naja nigricollis. . B. 194,

Wasturlium ofBcinale. . 375.

Nephrodium lanuginosum.

116.

Nerium Oleander. . . 38a.

Nervus sympathicus. (J. yi»
DHR Hoeven, Verslag van
BiDBEK en VoiKMisH, over

de onafhankelijkheid van
den) B, loi,

Nicotiana Tabacum. . 38i,

Octobothrium birudinace-

urn
, B. 8g>

lanceolatum.

leptogaster. B. 88. 89,

palmatum.

platygaster. . B. 89.

sagittatum, . . B. 88.

scombri. . . B. 8g.

Olea 38a,

Ontstaan van vaste organi»

schestofl'en(HAaiiiie, Orer
l»et) i5i.

Onychium comutum, . ii5.

Ophelia javanica. . .116.
Opuntia monacantha. 376-

polyantha

Orchesella. . . . B. 6,

Orhothrichum anomalum.

Iio.

cupulatum.

birsutum.

Lyellii.

outusifolium.

pbyllanthum.
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Orthotrichum tpeciosum.

IIO.

Oclmum basilicum. . . 38i*

roicrauthum.

Oryza satira, . . « . 383-

Otlon auritnm. . . B. 93.

Overgang van planten in

dieren (di Vbiise .Verslag

van IIkgei , Over). B. io5.

Gxystopbyllum macrostonia,

133.

Pachira aquatica. ; , 376.

Pancratlum caribaeum. 383.

Pandanopbyllum. . .

humile* • • «

palustre.

Paramignia Bltimei. B

Parinariura

Parkia iaterniedia. . .

Parkinsonia aculeata, .

Passiflora quadrangularis.

375,

Paulinia deosiflora.

micropterygia,

Pavonia diversifolia

I praeraorsa.

^^ Surinamensis.

'I Typhalea. .

Pekea tuberculosa.

Pentacrlnus Caput Mediisae

(J. Ti» BE» HöEïEB , Ver-

. slag van: J MÜLtPR Ueber

den Bau von). • B. 186.

Perypterygium quinquelo-

biim 43.

Perisiropbe. . . , . lag.

Persea gratissima. . . 379.

7.

147.

i4>.

87-

89.

i34-

18.

77-

58.

375.

374.

378,

log,

109.

108.

95.

94-

76.

I9I>

379.

378.

Petroselinum satirum.

Pbaseolus nanus. .

vulgaris.

Pbascum affioe, .

serratum.

subulatum,

Phrynus medius,

reniformls

variegatus (J. var

DEB HoETEf , over) . 94.

Pbrynus. ..... 369.

Phyllacium scandens. . 147.

Phytolacca BogotensiSi

Pierardia. . « , .

Pilosantbes Javanica.

Piper nigrum, . .

Pisum sativum. . .

Planlae borti Bogoriensis (C •

Hasscabu Annott de pi.

eet.) . , . . . . ii5.

Pliin.bago rosea. . . 3t8.

Pluiiiieria rubra, • , 389.

alba.

Podura B. 6.

Porlurelles
( J. vah orB Hoe-

TEH , Verslag van Nicoiet,

sur les). . . . D. 3.

PogcDustemon aristatus. 13;.

auriculdiia. 1 17,

gracllls. . 136.

mollis. . 137.

Poinciana pulchcrriina. 378,

Polyauthes ttiberosa.

Polygala adenopbora. . 91.

Polila ibyrsillora, • . 130.

Praecipitalen (P. HiBtmc,

Over de metamorpbosea

der Pr. door warmte). 139.
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Primula Sinensis (J. H. Moi-

kbhioeh, over vergroenin-

geD van]. « . • • 355*

Prinos cyniosa. . • . i4o-

Psammophis obscurus. 6.i8g.

Psidiuin pyriferum. • 374»

P unica granatum.

Bandia Mussaendae. .
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Tragia hirsuta. . . . ii^ii.

Tribulus cistoides. . . 877,

Tropidonotus scaber. B. igS.

Tylophora cissoides. . ia5.

„ teouis.

Xaulhophylluin. . . . i3^
Xenodeimus javanicus. B.

jyo.

Xipbocarpus caiididus. 1^7,

Xylopia friitescens. . . 373.

Xyris luicrocephala. . 119.

Vanllla aromatica, . . 383,
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